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FRANSIZOA - TURKÇE 

BOYOK DiL KILAVUZU 
t. H. Danişmend, A. Süha Delibaşı, Reşad Nuri, N. Ataç 
3 BüYüK ClLD. Fransızcadan tUrkçeye en mükemmel 
lugat. Her üç cildin fiatı 12,5 liradır. Kanaat Kitabevi 

BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Atatürk ün Direktif /eri SEFIN DOGU SEV AHATI 
Büyük Şefin Seyahat 

Güzergahında Hayat ve 
i Geçim Tetkikleri Y apıhyor 

Diyarbakır, 15 (Hunui .urette gönderdiği. aında maiyetlerinde bulunan 1, Bankası U. 
miz muhabirimiz bildiriyor) - Cümhurreiai· mum Müdürü Muammer En, Atatürkün emir
miz Büyük Şel Atatürk bugün (dün) Diyarba- leri mucibince bu hunuta tetkikata memur 
kıra yük.ek huzurlariyle ıerel vermi, bulunu- edilmiftir. 

Atatürk Diyar bakırda 
"binlerce halkın coşkun 

tezahüratile karşılandılar 

yorlaT. Bütün g~tikleri yerlerde halkın çok B. Muammer Erif, almlf olduğu talimat ü
candan gelen aevgi ve •ayguı ile karfılanan zerine uğranılan yerlerde hayat ıtandardı üze-
Büyük Şefimiz, derin tetkikler yapıyorlar. rinde müeıair olan ekonomik vaziyetleri arafı 

Kıymetli Hitaplarında Dediler ki : "Yirmi Sene 
Sonra Diyarbakırda Bulunuyorum. Beşeriyetin 

Medeni Bir Halkı Huzurunda Şu Halkın Evinde .... 
Aldığım mev•uk malUınalf göre, Şel Ata· tıracak, bu hu.uıta inceden inceye tetkikat ya. 

türk, bu aeyahatlerincle g~tikleri yerlerde ha- parak rakamlar tespit edecektir. 
yat ve geçim vaziyetini öğrenmek arzusunda B. Muammer Erif bu tetkiklerini yaptıktan 
bulunm..,IaT ve bu iuuıuta l&zım gelen emirle-- aonra mulaual ve çok etrallı bir r~por hazırlı- i 

. ri vermiflerclir. Şefimizin bu aeyahatleri ana- yacak ve bunu hiikUmete verecektır. i 
ı... .... ~~~ ........... ~~~ ......... ~ ...... ~ ............................ , .................... .. . 

Dersim Sakilerinin Akıbeti 
' 

Müspet 
Ruhlu S R O ) Yurttaş eyit ıza, ğ u ve 

Diyarbakır, 15 (Hususi surette 
giden muhabirimiz bildiriyor) _ 
Büyük Şefimiz Atatürk bugün (dün) 
saat on sekizi beş geçe Diyarbakıra 
şeref verdiler. Birinci Umumi Mü
fettişlik meılkezi büyük bil' bayram 
sevinci :içindedir. Halk, daha çok er
kenden istasyon meydanını, eaddcyi 
binlerce ki§ilik kümeler halinde dol
durmuştu. lstasyondan uzanan cad
dede ve şehir caddıelerinde taklar ku 
rulmuş, Uzerlerine "Hoş geldin Bü
yük Onder. Hoş geldin aziz hemşe
ri.,, cümleleri yazılmıştır. Yollar, ev
ler elektrik..'e süslüdür. Ordu evi, 
halkevi, diğer resmi müesseseler bay 
rak ve ışık içindedir. 

ı~ 

~run;;:;-YALMAN Avenesi Dün Sabah Birinci umumi müfett1ş Abidin Oz 
nı~. vali Mitat ve korkomutan Ge
neral Galip, Büyük .Şefi, umumi mü
fettişlik hududwıda karşılamışlar ve 
müfettişliğe bağlı olan Muş, Van, 
Urfa, Bitlis, Siirt, Mardin valileri de 
Atatürkü Diyarbakırda istikbal et
mişlerdir. 

Şefimiz bir •eyahat dönüıü Ankara i.taıyonunda 

.. ~Et::~~!: EIAzizde idam Edildiler 
Valilerin yanlarında halkevlerin

den, viliyet meclislerinden ve bele
diyelerden heyetler vardır. Belediye 
reisleri de beraber bulunmaktadır. 

ni karşılıyanlarla konuştular, Utl • 
!atlarda bulundular. Sonra selam res 
mini ifa eden askeri de teftiş ederek 
Mehmetçiklere "N asılsmız? ,, iltifa .. 
tmda bulundular. Kahraman asker, cı arkadat yeiı içinde idi, ağzını I 

bıçak açmıyordu. , 
- Hayır olsun, ne oldu'! de-

dim. j 
- Amerikada bu aene pamuk j 

~.ahaulü çok oJmut. Fiyatlar dü- ı 
tuyor. 

Kendisinin maaşlı bir adam oldu
ğunu biliyordum. Memleketinden 
binlerce kilometre uzakta ma.qile 
rahat rahat geçinirken ne diye pa. I 
nıuk fiyatından dolayı üzWüyordu? 1 
Sordum: 1 

1 

- Teksasta: Pıunuk tarlalarınız j 
ını var? 

1 

Elaziz, 15 (Hususi) - Tunceli ha 
d!seslne a.it muhakeme hitam bul -
muııtur. Tuncelide isyan eden 58 suç

luya alt karar tethlnı edllm~r. Bu 
karara göre, suçlulardan 11 i idama 
mahkftm olmuş fakat içlerinden dör
dü hakkında idam cezası yaşlarının 

çok geçkin olmalarından dolayı 30 se 
ne ağır hapse tahvil edilm1§tir. Diğer 
yedi idam mahktı.mları ııunlardır: 

filistinde 
30 Yahudi 

Tevkif Edildi 

Atatürk, trenden inince halk ta
rafından şiddetle alkışlandı, kendisi- (Arkası 8 incide) 

Hatayda Müfsitler 
Harekete Geçti ! 

Adana, 15 (Tan muhabirinden) -
Suriyeden gelen yeni haberlere göre, 
Fransa - Suriye muahedesi, Fransız 
meclisi tarafından hiç değiştirilmeden 
tasdik edilecektir. 

- Hayır, ne münasebet? 1 
- O halde ne diye bu kadar üzü. • 

1Uyol'8unuz? 

Seyit Rıza ile oğlu Hüseyin ve Sey 
hanlı aşireti reisi Hasso, Seydi ve 
Yusufhanlı aşiret reisi Kamer oğlu 

Fındrk ve Demenanlı aşiret reisi Ceb 
rail oğlu Hasan, Kureyşanlı Ulikiye 

oğlu Hasan, ve Mirza Ali oğlu Alidir. 

Hataydan gelen haberler çok can 
sıkıcıdır. Kınkhan kaymakamı Sala· 
haddin, halk tarafından Milletler Ce· 
miyeti heyetine yapılmak istenilen 

müracaatlara cebren engel olmakta -
dır. Fakat heyet reisi kaymakama 

sert bir ihtarda bulunmılL5tur. 

ması şUpheli görUiüyor. Bulanık su 
da iş görmek istiyen kötü niyetli bi 
takım kimseler iş başına geçmek fı 
satını bulmuşlardır. Mahalli hükiım 
te nüfuz eden bazı fesatçı unsurla 
entrikalar çevirmeMe ve tarikat ya 

maktadır. Bu müfsitler, Hatayt?a fe 

sat havası uyandırarak Cenevre .anla 
masmı baltalamıya yelteniyorlar. - Nasıl üzWmiyeyim? Pamuk pa· 

!'a etmeyince, çiftçi borcunu ö<ieye
ıniyecek. Geçim seviyesi ve satın al
ına kudreti düşecek. Bundan bütün 
18.nayt teessür duyacak. Nevyork bor 
18.8nıda bütün krymetler pamuğun 
&rkasmdan düşecek, haydi yeni bir 
btıhran havası ... 

Dostumun yanından aynlı,nca ben 
de b&.§ka bir noktadan derin bir te· 
~uı: duydum. Biz, hususi menfaa
d:ıi~ ~umi menfaat çerçevesi için
l gornııye henüz alışmamış adam-
~ Eski Şark zihniyeti ile: "Ge
~ını Y1lrUten kaptandır.,, diye dü-
0. UrUz. Fakat bu kafa ile hepimi· 
~ birden gemilerimizin karaya o-
Urduv. ... u k elb. liw. • d a~ , anca ır gı sayesın-

g e ~ide edilebilecek geniş ve ferahlı 
~ eçıın seviyesine bir türlü varamadı
IPnıızı farketmeyiz. 

lJ Modern hayat çok inceleşmiştir. ":um hesabına ve kendi hesabımıza 
di~ elde etmek için mutlaka ken-

k.. umurnt çarkın bir parçası mev 
llOde ·· 

bir gormemiz li.zmıdır. Şuurlu 
•urette duymalıyız kı,· büyük 

Çarklar d 
tnı d urursa bizim kUçUk çarkı-
ıe: b a kendi kendine duracak. Bunu 
Cağız. aşımıza işletmekten Aciz kala-

Seyit Rıza 

Idam hükümleri bu sabah infaz e-

dilmiştir, 14 suçlu hakkında beraet 1 
karan verilmiştir. Diğer suçlular da 

muhte~if ağır cezalara mahkilın ol • ı 
muşlardır. ı 

Berlin Görüşmeleri Başlıqor 1 

Lord Halif aks Bugünl 

Hatayın intihabat içn propaganda 

~
faaliyeti başlamış bulunuyor. Ji'akat 
·birtakım müfsit unsurlar ortalığı ka 
nşbnnak maksadile harel:et halinde
dirler .Mahalli hük\imet ise bu vaziyet 
karşısında garip bir likaydi içindedir. 
Intihabatm bu ayın sonunda ba§la-

Hariciye Vekili lu 

Sabah Şehrimizde 
Ankara, 15 (TAN) - Hari<:iye 

kilimiz doktor Tevfik Rüştü Ara 
bu akşam eksprese takılan hu 
bir vagonla lstanbula hare ket etm 

tir. 

f erline Gidi yor 
1 

HCidiselerin Ortasında 
Fakat R_o_m_a_d_a_Y_a_p-llm-a-kta Ola~ 1 flfütinJe ıeıhi.riıe.ıe mücadele- G e ç en Bir Hayatı n 
lngiliz • ltalyan Görüşmesi Kesildı ye memur edilen Sir T egart T a r i h i n i v e r i y o r u ı 

ün Kudüs, 15 (A.A.) _ Tadil taraf· Mithat PB.f&nın hayatı ıazete ıütunlannda tefrika diye bir, 
Londra, 15 (TAN) - Gün mese ra B8'veki !Mister Chamberlain ile B rk 

lesi Lord Halifaxın Benini ziyareti- Brükselden geri dönen Hariciye.Nezı· tan Yahudi Partisi elebaşılarından iki defa yazılnuftır. i aç güne kadar netre bafh-
dir. İngiliz siyasisi yarın (bugün) sa n Mister Eden ve Lort Hailfıut se - 30 kadan evvelki gece tevkif edil • yacağımız ıiyui hatıralar, bunun bir defa daha tek-
at 14 te Almanyaya. hareket edecek- yabate ait meseleleri görüşmüşler - miştir. Bu tedbir büyük heyecan u- rarı değildir. Mithat P&f&nın oğlu B. Ali Haydar Mit-
tir Bugün Avam Kamarasında bu zi <lir. Bir aralık Lort Halifaxın seyaha yandırmıştır. Gece, Hayfada ve Ku- hat, bizim için yepyeni bir eıer vücude getirmittir. 
ya~et hakkında sorulan bir suale, ti yüzünden Mister Edenin i.Stifa et • düste yeniden bombalı suikastler ya- Çocukluk günlerinden bqlıyarak kendi hayatını yaz. 
Başvekil Mister Chamberlain .cevap mek istediği ileri sürülmüşse de res· pılmıştır. Hasaratm ehemmiyetli ol-
vererek, münasip vakitte bu zı~aret mi İngiliz mahafili bu şayiaları son duğu bildiriliyor. mıftır. 
hakkında resrnt bir tebliğ neşredilece derece gülünç bulduklarını söylemıır Kudüs, 15 (A.A.) - Zabıta, bil • Dört ya,ında iken Abdülhamidin huzuruna çıkardan, kendiıi-
ğini söylemiştir. Bir aralık seyaha • lerdir. hassa s!nirlerin pek gergin olduğu ne rütbeler verilen bir çocukla kar,ıla-cakıınız. ln-

ah 1 B l Kudüs, Yafa ve Telaviv civarında r-

A · tin geciktirilmesi mevzuub so muş, er in matbuah kdipçı baba, iki yüzlü müıtebide itiraz ediyor: ''Bu 
nıenkal_ı d?stla olan karuılaş- ve Londra gazetelerinden bazılarının, Alman gazetelerinden Der Montag nezaret ve kontrolü takviye etmiş • 

ma zihnımd k. b. tir K d.. ·· A t b .. ı · rtık yafta çocugw a rütbe verilmez.,, 
l'aYI d ' e ~s 1 ır batı- ziyaretten maksadın Almanyayı hiç Almanyanm herhangi bir muvak'kat · u usun rap 0 0 us en, a 
hasat a c~andırdı. ~ene~,evvel olmauıa on sene müddetle müstemle- tesviye tavsiyesi ve ya hileli işlere Yahudi mahallelerinden geçmemek· Sonra dünya hadiselerinin ortasında bütün bir hayat devam 
Babasın~e~:~~e bit &me... ke istemekten vazgeçirmek olduğuna yanaşmıyacağını, Almanyanın beynel tedir. ediyor. Bunun hikayesi, iki tarihi devrin içyüzünün 
Palı, kasabayı ._ı.:Mll.i·r yazılan Alman resmi gazeteleri milel konferanslara ehemmiyet ver • tarihidir. 
nı1tn ... ft-- · ından şiddetli mukabele gör· miyerek Avrupada sulbü hakikaten lzmite Kar Yag .. dı 
--.ı-adan içime b t · Iz ·t · B asırıarda veb m· Ur. Alınan gaz.eteleri, u esıse azmetmiş iki veya daha fazla mı • 15 (TAN) - Hava iki giın· u zengin hahraları önümüzdeki pazar 

bir Inanzarasıa arada, seyahatin tehiri ihtimalinden bilkftınetle müzakereye en büyilk e- denberi yağmurludur. Izmit civarının k 
oı;;..a.......,....._.-...ı..._ba.h._se_t_m~ .. iş_ise_d_e .... res __ mı....._m ... ahıı.a&..af~il-bun-•,,ı_h_em_m_iy_eti~·-veı~'di...:.fini:.ı. J...ı:anlı....a-tm.sıa_..kt....wadıLır.ı..~ en yüksek tepesi olan Kelt?peye kar ~~~~~!!!o~u~m~ıyii!!a~!!!!b!!!!a~ı!!h~y!!!a!!!c!!!!a~k!i!!ı!!!ın!!!!ı!!!!z!!. !!!i!!!i~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-t 
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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

1 
- c·ı t c·· J ı 

1 I}~?. m~~~~~U ~~p:;~. m~~~kl 
cilt (300) kuruştur. cUz 71h kuruştur. 

T AN 16 - 11 - lfö/ 

Gaz Kursları 

,. 

Hendek Tütünleri 

İş Dairesi, 
Müddeti 15 
Gün Uzattı 

-0--

lç Talimatnameleri 

Süratle Hazırlanacak 
İç talimatnamelerini şimdiye kadar 

hazırlamıyan bir~ok iş yerleri, bunla
rı ancak dün tamamlamışlar ve iş da 
iresine vermişlerdir. Fakat, talimat -
namelerini vermiyenlcr, mevcut iş yer 
terinin yansından fazladır ve araların 
da bcUibaşlı sanayi müesseseleri de 
vardır. 

Bunu gözönünde tutan iş amirliği, 
konulan müddet dün bittiği halde, 
yeniden on beş günIUk milsaade ver
miştir. Talimatnamelcrini vermiyen 
iş yerlerine bugünden itibnren hususi 
birer tebliğ gönderilecek, talimatna -

Hendek CTAN) - Bazı tacirler ge mcleri 30 teşrinisaniye kadar vermi
lip yeni tütün mahsuliinü görmüşler yenlerin derhal adliyeye sevkedilecek 
ve geçen senelerdekinden çok iyi bul leri ve haklarında iş kanununun 108 
muşlardır. TiltUnlerimizin iyi fiyatla inci maddesine göre takibat yapıla -
satılacağı muhakkak sanılıyor. . 1 cağr kati olarak bildirilecC"ktir, 

Inhisarlar idaresinin her ~ne ~?1 Diğe~ taraftan, ~8 s~tli~ iş hafta
huriyet bayramından evvel tutUn zur sının gunlere taksım edılmış listesini 
rarnn verdiği avans bu yıl henüz ve- vermiyen müesseseler de bir haylica 
rilmemiştir. Bu sebeple tütüncüler dır. Bunlar için tayin edilen müddet 
sıkıntı içinde bulunmakta ve sızlan- te cumartesi giinü bitecektir. Bu liste 
maktadırlar. leri zamanında vermiyenler için yeni

Zelzele Oldu 
İstanbul, 1~ ( A.A.) - DünkU pa -

zar günü saat on üçü beş dakika, 42 
saniye geçe İstanbul rasathanesi şid 
detlice bir zelzele kaydetmiştir. 

Merkez UstünUn İstanbuldan meaa 
fesi 3200 kilometre tahmin edilmekte 
dir. 

den müsaade verilmiyecektir. 
1ş dairesi, şu günlerde büyük bir 

faaliyet içindedir. Talimatnamelerin 
ve iş saati listelerlnln tetkiki işleri, 
iş yerlerinin teftişi hep bir arava gel 
şikayetlerin tespit ve takip edilmesi, 
miştir. lş dairesi, işsizlerin müracaat 
larmı da geri çevirmemekte. bunlan 
işçiye ihtiyacı olan sanayi müessescıe 
rfne yerleştirmektedir. 

Talebe Kız 

Askerlik 
Dersinde 

-0---

lktısat Fakültesinde 

• 

Dün Derse Başlandı 
üniversiteye devam eden kız tale

be, dünden itibaren askerlik dersleri 
ne başlamışlardır. üniversitenin bü

tün fakillte1erindc kızlar için bir ders 
programı ha.zırlanmış ve muallimliği
ne de ikinci ölçme taburu kumandanı 
ve Maltepe askeri lisesi muallimlerin 

den binbaşı Srtkı Buran tayin edilmiş 
tir. Sıtkı Buran, ilk dersi iktısat fakUI 
tesine devam eden kız talebeye ver
miştir. 

yerlerine asılması ve ayrıca her ma -
saya küçük birer fiyat listesi konul • 
ması, bu kaideye riayet ctmiyenler • 
den n .. krli ceza alınması hakkındaki 

teklif kaıbul cdllmiştir. 
Bundan sonra, yenı lx-1Priye zabı

ta talimatnamesinin mUzakcresn.~ ge 
çilmiştir. 

Meclis, işlerin ~anında bitirilme 
si i_çin bundan sonrıı haf~ r c defa 

Yardıma Muhtaç 

Musiki SanatkCirları 

için 
Düşkün vaziyette bulunan musiki 

sanatkarlan için bir müsamere tertip 
edilmiştir. Müsamere bu gece Şehza· 
debaşındaki Ferah tiyatrosunda veri 
lecek, hasılatı yardıma muhtaç sanat 
karlara tahsis olunacaktır. 

Halk sanatk8.rı Bayan Safiye de 
bu geceki müsamerede bir konser ve: 
mek suretile meslck~lannm gecesı
ne ~tirak edecektir. 

r~ 
K üçük Esnaf Cemiyetlerinin Ça.rfı• 

kapıda açtıkları ıergi kaparullllitır• 

Sergiyi 20,000 ki~i gezmiştir. 

• . ·ı 
F ransız bandıralı Provıdans vapurı e, 

dün, ıehrimize 250 Fransız sey
yahı gelmiıtir, Seyyyahlar, müzeleri ve e& 

mileri gczmiıler, akıam ayni vapurla Mar• 
silyaya gitml§lerdir. 

ma: Edebiyat ve tıp.,. 
Edebiyat fa.kültesi gibi bayanları 

çok olan fakültelerde talebeler iki sı· 
rufa ayrılacaktır. • 

öğrendiğimize göre Üniversitede as 
kerlik derslerine t&bi 800 kız talebe 
vardır. Bunlar için yapılan program 
şudur: 

pazartesi: lktısat, çal'§amba: fen, 

Dersler birer saat devam edecek .. 
tir. Önceleri nazari şekilde gqster~e-
cek, ilkbahardan itibaren nişan talun 
lerine geçilecektir. Dersler, tıpkı er
kek talebeye olduğu gibi mecburidir. 
Yıl sonunda bir imtihan yapılacak. 
muvaffak olamıyanlar f akUlteden de 
dönmüş addedlieceklerdir. dişçi ve eczacı, perşembe: Hukuk, cu 

lTAkVil!\fJ~HAVAJ 
16 lkincıteşrın 1937 ı 

Yurtta Bugünkü Hava SALI 

y eşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan ma1'lmata göre, yurdumuzda havanın 
Trakya, Kocaeli ve Ege mmtakalarmda 
çok bulutlu ve yağışlı, diğer yerlerde kıs
men bulutlu geçmesi ve rüzglrlann cenubi 
istikametten orta kuvvette esmesi muhte
meldir. 

llUNKU HAVA 
Dün hava kapalı getmi:ı ve rüzgAr ce

nuptan saniyede iki metre olarak esmiştir. 

__ _,,=~------------11 inci ay 
Ramazan: 12 
Arabi: 1353 

Gün: 30 Kasını: 9 
lkincite15rin: 4 

Rumi: 1356 

Gilneş: 6,47 - Oile: 
ikindi: 14,35 - Akşam: 

u,58 
16,50 
5,05 Yatsı: 18,27 - imsak: 

Barometre, 761,4 milimetre, hararet eıı 
çok 14,J, en az 9,5 santlgrnt olnrak ka>" 
dcdilmlştlr. 
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Japon Kuvvetleri Nankin 
Ozerine Doğru Yürüyor 

}aponyaya Vapurlar 
Do usu Malzeme! 

Nantao Sehri 
' Alevler içinde 

New-York, 15 (A.A.) - New-York Times gaze
tesinin öğrendiğine göre, Japonyaya gitmekte o!.a.n 
çelik, pamuk, diğer bazı eşyayı yüklü vapurlar geçen 
hafta Panama kanalından geçmişlerdir. 7593 ton çe
lik, makine yağı ve pamuk hamulesini Kobe'ye ~ö
türen bir Alman vapuru, Filadelıfiyadan gelen ve 
Yokohama'ya 9000 ton demir taşıyan bir lngliz va
puru ile yine Kobe'ye 6000 ton aleminyUm taşıyan 
bir İngiliz vapuru bu gemiler meyanındadır. 

Ne,'York, 15 (TAN) - Şanghay cephesinde, 
dün sabah Yangtse ktyıs111a ihraç edilen Ja.pon kuv
vetleri, Çin kuvvetler&n.in sol cenahını ta.mamile ~ 
l"İnltfl~. Bu sabah Şanghaym 85 kHometre şi
mali garblsbıdeki Ca.ngsu, Japon kuvvetleri tara.faı
dan işgal edilmiştir. Çin 11er Tatsung'u ve Şaınghaymı 
50 kilometre omrJbu ıgaJ:Asbıdeld Ku.,am'ı da terket
uılşlerdl.r. Ja.poola.r dtiın Tatsung'u da i";gal ve 
bu sabah ta Kuşaoı'a gi.nnlşler.!;r. 

Kobe'ye gitmekte olan iki Japon vapurundan bi
rinde 7400, diğerinde 7100 ton demir bulunmakta 
idi. Yeni Orlean'dan gelen ve Hongkong'a 6000 ton 
benzin götüren bir de İngiliz vapuru kanaldan geç
miştir. 

En son Japon tebliğine göre, ayın 13 tinden baş
lıyarak btitün cephelerde ricate başlamış olan Çin 
ordusu, bilhassa Kiating..changsu yolunda, ve Şang
hay - Nankin demiryolu boyunca Japon kıtalan 
tarafından takip olunmaktadır. 

• ~i!!!!l!!!!!!!!!!!!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!iii!i!iii!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!i!!!!!!!!!!~!![ii!~ Çin ajansına göre, Şanghaya mütemadiyen takvi
----------------------_::ye kıtaları gelmektedir. Son iki gün zarfında altı 

1 
bin Japon askeri karaya çıkmıştır. 

lspanyol Fasında 
Franco'ya isyan 

Londra, 15 (TAN) - İspanya Cilm 
hurreisi Azana bugün doğduğu yer 
olan Alcala de Henares'i ziyaret ve 
Bonra Guadaljara'ya giderek kolordu 
YU teftiş. etm~tir. 

Cümhur Ba.,kanı, yanında Bafve • 
kil, hariciye ve müdafaa nazırları ve 
ordu kumandanı olduğu halde, ilk mu 
harebe hatlarına giderek bir mitral
Yöz mevziinden m.illiyetpervıı-rZt!nn si
ı>erlerini tetkik im.ka .ıanm bulmu~
tur. 

Da.iı;r Herald gazetesinin Cebelütta 
rık muhabirinden gaı.etesine verilen 
rnalflmata göre, Totuan'da Franko a
leybine vuk.ubulan bir isyanda. 60 A-

P \<" -20 t8panyol ölmil§tür, Geçen 
cuma günü fevkalade komiserlik ö -
?l.Unde tezahüratta bulunan yüzlerce 
~ap, kıtaat tarafından dağıtılmıştır. 
Su~assa dağ aşiretlerine mensup ol
dugu bildirilen ve hükflmetin müma
naatine rağmen Totuan'a girmiye mu 
\'affak olan tezahüra~ılar "Kahrol-
8Un Franko ve memurları,, ibaresini 
llluhtevi bayraklar t~yoriardı. 18 
len:unuzdanberi ispanyaya 150 bin A
:~ gitmiş ve hiçbiri geri gelmemiş-

. 1:9panya asileri Fasta isyan haberle 
finı tekzip ediyorlar. 

ltalyada Komünistlili 
':!'reketleri Baıgösterdi 
. ma, 15 (A.A.) - Romaya 20 

ltiıornetre mesafede kain Genzans'lı 
:ıs ~iftçi, komünist fırkasını yeniden 
tö~18 etm.iye teşebbüs etmiş olmak 

hrnetile mahkeme huzuruna çıka
~klardır. B~lıca müttehim olan Or
ı'ndo Bernardi'nin komünist devlet
lerden biri'nin merkezi ile münasebet 
t:.ihdas etmiş olduğu söylenmek -
b ır. Maznunlardan bir grup, bu sa 
alı mahkeme huzuruna ~ılanıştır. 

Me,ra l•panya lıumanılanlann
dan General Aranıla 

Roman yada 
Siyasi Buhran 
Devam Ediyor 
Bükreş, 15 (A.A.) - Havas mu

habiri bildiriyor: B. Tatarescu, geniş 
bir siyasi esas üzerinden kabineyi 
kurmak va7Jifesinde muvaffak ola
mamışa benzemekted;r. Filhakika, 
radikal köylü partisi şefi Junian, se
çimden evvel liberallerle birlikte ka
bineye 'girmekten imtina etmi§tir. 
Diğer taraftan Veorges Biratano • 
nun siyasetindeki müstakil liberaller 
gnıpu ile olan görüşmeler de fiilen 
inkıtaa uğramış telakkıi olunmakta -
dır. 

Bu akşamki umumi kanaat, B. Ta
tarescu'nun nihayet tamamile libe
ral bir kabine kurmağa memur edi
leceği merkezindedir. 

Çin tebliğine göre, Çm kuvvet
leri dün mukah:ıl l':r taarruz ne
ticesinde Hangsov - Şanghay de-
riryolu üzerinde ü~ miihiın nokta 
olan J,engşi.n, PLr.gu n Sun Kun 
Ting'i Japonlardan ge • .ıj almı~lar
dır. 

Çin •ağ cenahında 
Çinlilere göre, Japon .ar Hangsov 

körfezine çok mühim kuvvetler çı -
karmışlar ve burada büyük hareket-

i lere girişmek istediklerini göster -
mişlerdir. Fakat buradakıi göller da
ha. fazla Çmlilerin müdaf aasma yar 

, dım etmektedir. 
j Japonların külli kuvvetleri Çin sağ 

1 cenahına Tientsin'de Pukov hattı il
i zerinde taarruz ediyorlar. Fakat Çin 

l 
liler, burada mukabil taarruza geç
mişlerdir. 

Hava faaliyeti · 
Ta.iygse civarında çetı•n bir harp 

devam etmektedir. Çinliler burasını 
sonuna kadar müdafaa eaeceklerdir. 
Çinlilerin motörlil kuvvetleri burada 
büyük bir faaliyet gösteriyor ve Ja
pon muvasala hatlarını .kesiyor. 

22 Japon tayyaresi dün Lotang ü
zerine hücum yapmış ve 10 bomba. 
atmış, yirmi kişi ölmüştür. .Japon 
tayyareleri Suç.ov ve Susih'i fasılasız 
bombardıman etmektedirler. 

100 bomba 
Suçov şimdi bir harabe halindedir. 

Yalnız son yirmi dört saat zarfında 
buraya 700 den fazla bomba atmış
lardır. Nankin ile telgraf ve telefon 
muhabereleri kesilmiştir. 

Çin hükumeti her ne pahasına o
lursa olsun Nanlcini müdafaaya ka
rar verdiği içm halk hicret etmekte 
dir. Hükfımet memurları ıehirde ka· 
lacaklardır. 

Çinliler, Suçov'da tutunamadıkları 
takdirde Yangtse hattına kadar ri
cat edeceklerdir. 

Büyük yangın 
Nantaoda yangın bütün şiddetile 

devam etmektedir. Yangın yüz bin 
sivilin iltica ettiği bitaraf mrntaka 

•••••••••••••••••••••••••• 
Son Haberlerin 

Yeni Resimleri 
•••••• 

Stratosfer kahramanı profesör P iccard 
şimdi de deniz diplerine merak sarrnıştır. 
ilk olarak 20 bin kadem derinliie kadar 
0

'"ll11İştir. 

Geçen hafta Romada Uçler paktma imza 
koyan Hitler'in Romadaki mümessili Von 
Ribbentrop'un yeni bir resmi. 

lıı" iltere ıte rrıuıko ispanyası anlaşmak 
yolundadır. Buradaki M ster Hodııon ln
eiltere tarafından Frankoya müme11il ola· 
rak eitmektedir. 

hududuna kadar gelmi§tir. Fransız 

mmtakası itfaiyesi yangınla müca -
dele ediyor. Fransız mmtakasmdaki 
nüfus bir milyon dört yüz bin ol ., 
muştur. Eskiden nüfusu 600 bindi. 

Çinliler Htamung civannda Teh
Şing-Ceng'i geri .almışlar ve Şang
hay - Nankin demiryolunu bom • 
bardıman etmişlerdir. Mühim bir is
tasyon olan Utcin'de bir çok maktul 
ve mecruh vardır. 

Japon lafİıtleri 
Tokyo, 15 (A.A.) -Havas ajan

smm muhabiri bildiriyor: 

B. Delbos'un 
Orta Avrupa 

Seyahati 
Paris, 15 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Hariciye Nazın Delbosun 
orta Avrupa seyahati, aşağıdaki ta.:-z 
da tesbit olunm~tur: 

Hariciye Nazın, 2 veya 3 Kiııunu
evvelae Varşovaya hareket edec~ktir. 
Po'onya hüktimet erkanile görüştük 
ten sonra B. Delbos, vaktile B. Bar -
thounun da yaptığı veçhile, Krak'.>vi 
ye gidecek ve orada da bir gün kata
caktır. B. Delbos, Polonyadan Bükre 
şe, oradan Belgrada ve oradan da 
Prağa gidecek ve Prağda Çekoslovak 
ordusunun kuruluşunun yirminci yıl
dönilmil şenliklerinde bulunacakt?r. 
B. Delbos ziyaret edeceği dost mem
leketlerde ikişer veyahut üçer gün 
kalacaktır. Seyahati on yedi gün süre 
cek olan B. Delbos, 19 Kanunuevvel
de Parise dönmüş bulunacaktır 

Amerikada 
işsizlik 

Mücadelesi 
Vaşington, 15 (A.A.) - Rooeevelt 

radyoda söylediği bir nutukta, bü • 
tiln AmerikaJılarm 16 ikinciteş. ·inde 
Amerikadaki işsizlerin tam ve dil -
rUst bir surette tesbiti içiın teşriki 

mesai etmelerini istemiştir. O gün 
müvezziler bütün evlere birer sual 
kağıdı dağıtacaklar ve işsizler bu 
kağıdı dolduracaklardır. Bu kib1tlar 
iş bulma çalışmalarına esas oln.cak
tır. 

Af9an Meclis Reisi 
Şerefine Ziyafet 

Meclis reis vekillerinden Refet Ca-
nrtez. şehrimb:de bulunan Afgan mec 
lis reisi şerefine bu~ ~adolu klil
bihıde bir öğle ziyafeti vermiştir. Zi
~ afette riyaset divanı aza.lan, Parti 
grup reis vekili Dr. Cemal Tunca 
ve hariciye erkanı hazır bulunmuş
lardır. Misafir meclis reisi bu akşam 
Toros ekspresile memleketine dön
müştür. 

Moskovada Kadehle 

içki Satııı Yasak 
Bugün heyeti umumiye halinde Moskova, 15 {A.A.) - Havas mu-

fi.EK 
Horozlar Ne Olacak?! 

Gürültü Ue mücadele meseı.-si gö
rüşülürken size garip bir nevi giirül
tünün Ayaspaşa taraflannda 'ıa.lkı 

ve hele o civarda ecnebilerin ;okça 
indiği bir otelin müşterilerini rahat
sız ettiğinden bahsetmek isterim. 

Bu otele i.nmlş olan yabancı blr 
müşteri gece saat üçe doğru otelin 
önüne düşen ve arazinin \'aziyetl i
tibarile aşağıda kalan e\ierdecı otele 
doğnı yüksele.. birtakım horoz ses
leri işitip uyanır ve gece garsonu ça
ğınp sorar: 

- Nedir bu güriilfü'? 
- Ha.ngl gürültü'! 
- Bu sesler'! 
Garson dinledikten sonra: 
- Horozlar, der. 
- Bunlar hep böyle öter mi! 
- Evet! Oter. 
- Nasıl .uyursunuz'! 
- Alışmışız. 

MU.,teri tekrar yatar. Fakat bir 
kere beynine sıçra.nuş olaıı uyk•ı, ta.
bil bir daha gelmez \'e sa.baha kadar 
uyuyamaz.Zaten üçte başlıyan horoz 
lar, dörtte tekrar feryadı teikTarlar
Jar ve bu feryadı yediye, sekize ka-
dar, fasılalı fasılalı idame ederler. 

Bunu bana anlattıklan zaman W 
oldum. Ne dlyeceğim.i bilemedim. 

Acaba biz horozlara kanşır mıyız, 
kanşamaz mıyız! Daha doğrusu ho
roz sesi gürültü müdür? Değil mi
dir! iyice bilirim ki, lsveçte şehir i
çinde horoz beslemezler. Erken öter 
de halkı uyandınr diye 

lılanmak Iazım ki; eskiden uyku 
denilen en lüzwnlu gıdanm kıymeti 
bugünden fazla bilinirmiş. Hiç değil· 
se bizde böyle imiş ki, "nkitım ö
ten horozun başı kesilir,, sözünü söy 
lemlşler. Bu ata sözüne dayanarak 
gece yansı öten horozlan kesmlye 
kalksak: 

- Vakitsiz değildir, tam vaktidir, 
derler. 

O zaman iş medreseye düşer. Ya
ni münaka,a başlar. Münakaşa baş
layınca tabli esu madde kaybolur. 
iş şahsiyata dökülür. Horoz sesleri 
de p.bsiyatm §alll&tası arasında •1 
bolur. 

Bir de lm.fasmı kesmiye teşebbls 
edilen horozlar• WIOdpleri: 

- Yo! Her horoz kendi çöplüğün
de öter. Gece öter, gündüz öter. Bu
na kimse kanıtamaz, derler. O va
kit horoz ötme salihiyeti.nin hudut
suz mu yoksa gece, gündüzle mukay
yet mi olduğu tetkik edilmek icap e
der. Komisyonlar teşekkül eder. Ho
roz ötme vakitlerinin diğer memle
ketlerde ne halde olduğu hakkında 

geziler yapılmak lbmıgellr ve onlar 
yine öterler dururlar. Onun için bu· 
nun en ke!ittirmesi horozlara mtı ..... 
caat edip ötme saatlerini öğleden 

sonraya almalannı rica eylemektir. 
8. FELEK 

toplanan ve proletaryanın en nüfuz.. babiri bildiriyor: Moskovada alkollii 
lu ~rtisi olan sosyalist kütlelerin içki satışı çok şiddetli nizamlara tab. 
partisi bir karar sureti kabul ederek tutulmuştur. Neşredilen bir kararna 
hüktlmeti, memleketin sosyal siya- me, filhakika, fabrikalar ve mektep- =M===ı=s=ır=d=a==1=7=T=a=l=e=b=e==
setine şiınidki hali harbin icaba.tına ler civarındaki Ioka'lltalarda ve bak-
uygun bir veçhe vermiye yani bu kal dükki.nlannın ekserisinde votka ' Ed.ld• 
siyasetin demokratik mahiyetim ter- ve daha diğer alkollü içkiİerin sa- Tevkif 1 1 

ketmiye ve tamamile Nasyonal - tılmasını menetmektedir. Diğer mü· Kahire, 15 (A.A.) - Dün Univer-
Sosyalist bir siyaset takip etmiye da esseseler, içkileri, kadehle değil, ka- sitede bir arbede çıkmıştır. 1935 se
vet etmiştir. - palı şişeler içinde satabilecekJE:rdir. nesindeki kargaşalıklar esnasmda ö-

Bu partinin §efleri nazizm tarafta içkinin orada açılarak içilmesi da ya tenlerin namına dikilen heykele bir 
rvlırlar. ııaktır. çelenk koymakta olan fen hkültesi 

reisi ile mavi gömleklileriın kuman

lürkistanda 
B"üyük BirZelzele 

-'-4merikada Fasistlik 
t 

Cereyan/arz 
dam fena muameleye maruz kalmış-
lardır. 

Talebeden bazılan ağır surette ya: 
ralanmıştır. Polis on yedi talebeyi 
tevkif etmiştir. 

hab·~~va, 15 (A.A.) - Havas mu
lri hıldiriyor : 

BugU 
kend .;, saat 17 de, Stalinabat, Taş 
olın ' ok~ntta şiddetli bir zelzele 
lakluş v~ bırç0k yüksek binalarda çat 
laraa~~cuda gelmiştir. Ahali sokak
Yela 

1 
okUlınU!für. Tacikistanda he-

n ar olduguhaber verilınektedir. 

lıfa • • rıcıye Siyasi 
t.iüsteıarımız 
Ankaraya Döndü 
deıa~ 15 (Tan muhabfrin
ba - Hariciye siyasi milsteşan ._r Nwnan Meaemencioğlu bu sa-

M::riyeden §ehrlm.be geldi. 
çbı d eşarınuz rahatsız olduğu t-

oiruea evine gitti. htanbul
daıı gelen operatör Prlfesör Nis
lea ba-1..-L 
etti -.... kendlsbıl muayene 
- Yann idiçük bir ameUyat yap 

nmlıtemeldir. 

B irkaç gündür dünya matbu
atı, Cenubi Amerika de,·

letlerinden Brezilyanm fa.şlstleş
mest mevzuu Ue mer;gul olmakta, 
ve faşistliğin Avrupa ile Asyadan 
sonra Amerlkaya da sirayet etti-

ğini söylemektedir. Hidisenln Ja
ponya, Almanya ve Jtaıya ara~mı
da antikomünist paktın tmzal:ın
mış olduğu bu sıralarda vukubul
ması bilhassa göze ~arpmış, ltal-

yaıım en salahiyetU muharriri sa
yılan Sinyor Gayda'nm g~ pa
zar günü y-.dığı bir maka.lede 
Brezllyanm, antlkomtinist cephe
ye iltihak l~ln olgunlaşmış oldu • 
ğmıu söylemesi ise bu dikkati ıı.r
t.ırm1ştı. 

Brezilyada vukubulan hidisc'"r 
Cömhurrelsl Vargas'm blifün lk -
tlda.r ve nüfuzu etinde t-Oplama8ı, 
ve memleketln nazariye bakımın· 
dan demokratik esaslara istinat e
den esas kanununu ilga ederek ye 

r····y~z;:N ;··öM~R· .. R;V.: ··~ö~R~~······1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ni bl.r esas kanununu ileri sürnıesi-
dl.r. • l 

Ceaiıbi Amerikada diktatörlük
ler vücude getirmek ötedenberi bir 
ananedir. Hatta bu kelimenin A\'

rupada işitilmediği sıralarda bile 
Cenubi Amerikada diktatörlüklere 
srk sık tesadüf edilirdi 

Nitekim Brezilya Ctlmhurrelsl 
doktor Vargas ta 1930 da vuku .... u
lan bir askeri kıyam neticesinde 

iktidar mevkllne geçmişti. Kendi
si bu sırada ctimhurreisi M>-;"' "'~ 

üzere namzetliğini ili.n etmiş, fa-
kat umumi seçimde mağlfip olmuş 
ve bu mağlôbiyetin aeısmı .;ıka~ 
mak için askerf bir isyan ile bir 
hUkUmet darbesi yapmış ve 1kt1 • 
dar mevkime geçmişti. 

B rezUya ötedenberi Alınan ve 
'::alyaıı muhaclrlerin en 

çok yerleştikleri mernleketU. Son 
zamanlarda bu iki unsurla bir tt
çilocüsü rekabete başladı. Bu ii
çüncü unsur Japonlardı. 

Brezilyanm komünizm tehlik~i 
ile hakikaten karşılaşıp karşıla..5 -
madığı henüz belli değildir. 

Vi.zıb olan hakikat şudur: Dok 
tor Vargas, cümhurreisUği sıra -
sında ara sıra "sol,, tara.ttarlannın 
nüfuzuna boyun eğiyor, ha.zan bun 
larla mücadele ediyordu. Fakat 
bu mücadele, yalnız sonara iv ' 
yapdmamakta idi.Onun faşist taraf 
tarlarile ve faşist aleyhtarlarlle de 
a.ynl fjekİlde meşgul olduğu ıtöril
lüyordu. Zaten Brezllyada •aflar 
da, sollar da ayni derecede mllli -

yetçi olmakla göze çarpıyor ve i
kisi de harici bo~lan reddetmeyi 
programlanmn temeli sayıyorlar
dı. 

Brezilyanm lktı9Bdi darlddaria 
ve dahili güçHiklerle karşılaştı~ 
mnha.kkaktır. Bu yüzden Varga& 
hükfunett son Ud yılda, ancak fe\·· 
kalide saWılyetler sayeakıde ınev 
kiiol ve otoritesini muhafaza ede
biliyor ve siyasi hasmılarlle örfi 
bir tanda meşgul oluyordu. 

Bu bakımdan Brezllya, diğer to
taliter devletlere benzediği gibi MU 
letler Cemiyetinden çeldlmlt ol • 
malda da onJarm çoğuna benziyor. 
Yalıııs Brezilya 11 sene evvel 1'111-
letler cemlyetlndm çıeidlmlşttr. 

Bredyada vukubulan son hadi
selerde A vrupadald faşist de\'let
lerin imli olup olmadıklan mese
lesi, ancak Derde tavazzuh edecek. 
tir. Çünkü aradaki mesafe, bora • 
da da gizil bf r müdahaleye imkan 
verm.lyecek derecededir. 

Yüksek Sıhhat Ş6rası 
Vekilin Reisliğinde Toplandı 

YUksek Sıhhat şurası, Sıhhiye Ve-
kili B. Huliisi Alataşın reisliği altın
da bugün bir toplantı yaptı. Şll.ranm 
bu defa görüşeceği mevzulal' arasın
da adli suçlara ait sıhhi meseleler ve 
sari hastalıklar hakkında verilecek 
izahat mevcuttu. 

n - - -

KISA HABERLER 
• 'Macar Baovekil ve Hariciye Nazırı ba 

aym yirmisinde Budapeıteden Berline ci
decekler. 

• lnılliz amirallik dairesi Rodny knrn
zöründe bir kundalı:çılık yapıldığı pyiala
rını tekzip etmiştir. 

• Lchistanda tacirler, ordu taahhUtJeri
nin mıinhasıran Leh tacirlerine verilmesini 
istemişlerdir. 

• Italyanın. lnıiltere piyıı!la!nndan istılc

raz yapmak maksadile lnıiltereye resmen 
müracaat etmediii bildirilmistir. 

• Iktısat Veklltti siyui mÜ .. tt'sarı B. 
Ali Rıza bu sabah ıehrimizt! p;elnıektedir. 
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HTEKARLIGI 
e ere erle 
•• or 

Dün Ağırceza Mahkemesinde betinci icra d iresinin mühürünü 
ve başlığını taklit etmek suretiyle tevkifanede işlenen bir sahte. 
karlığın muhakemesine başlanınıştır. Hadisenin iki suçlusu var
dır. Birisi eski icra katiplerinden Kadridir ve mevkuftur. İkincisi 
de emlak tellallığı yaptığını iddia eden Agop isminde gençtir. Jd. 
diaya göre, bunlar müruru zaman uğraması lazım gelen mahcuz 
emlaki tespit ederek bunların hacizlerini çözdürmek ve bu suret· 
le satmak için söz ve itbirliği yapmışlardır. - ı Bu şekilde tapu dairesine tnm dört 

• • mahcuz emlakin hacizlerinin kaldı· 

e 1 ıye n 1 n nlmıısı için be~in~~ .. icra dairesinin 
başlığını ve mUhrunu taşıyan tezke· 

TAN 16. 11- 937 

Ba a ve 
Kardes 

I 

Katili 
----0--

Tıbbıadli Raporunu 

Müddeiumumiliğe 

Verdi 
Dd ay kadar evvel Kuruçeşmede 

babasile büyük kardeşini tabanca ile 
yaralıyarak öldüren ve annesini de 
öldürmek isterken yakalanan Zeki, 
kendisinde akıl hastalığı bulunduğu-
nu ileri sUrdUğU içln adli tıp f§leri 
mUşahadehanesine gönderilmiş ve 
dosyası da dördUncU sorgu hlikim
liğine verilmleti. MUaahadehane mü. 
dUrlUğU, raporunu müddeiumumiliğe 
göndermi§tir. 

• Yann akşam LE 'te Perşembe günü akşamı SARAY 'da .. 
ALMAN SlNEMACILIC>ININ ŞAHESERl - BEY AZ PERDENiN GöZBEBEC>l-80-

YOK BESTEKAR PUÇÇ1N1'nin ÖLMEZ OPERASI 

Ve halkımızın sevgilisi, en meflıur iki büyük komik 

PAUL KEMP ve TH EO LING EN 
DIKKA T: 

Yarın geceki müaamere için biletler MELEK Gi~e&inde, PER
ŞEMBE gecesi verilecek müsamere için, SARAY Gişesinde s~ 
ltlmaktadır. Fiyatlarda zam yoktur. 

Yarın akşam SUH A Sinemasmda 
"MAI TUNA" ve ''JUANITA" filmlerinde takdirle alkışladığınız 

~=~i~;:~de R o D E s A N D o R :~!~~~ı::n 
her noktai nazardan ahenkdnr ve gayet mUkemmel 

A 
relerini götürmüşler ve bunların ha· 

ey e cizleriıtln fekkini lstemlşlerdir. Bu 
emlakten birisi Hocapa§ada 49 nu· 

S D 
maralı Bayan Jkbnle aittir. 1306 yı· 

Rnporda. Zekinin hastn olmakla be 
rnber ceznt mesullyetini ke.ldıracak 
derecede rahatsız bulunmadığı bildi
riliyor ve bununla. beraber adlt tıp 
işleri encUmeninden de bir defu geç. c ,. d' ,. s ,· 
mest tavsiye ediliyordu. Bunun üze-
rine müddeiumumilik, suçluyu tevkif 

lstmıbul Rndosu 

Bugt.lnktl program: 
OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Pltlda Tilrk musikisi, 12,50 

Havadiı, 13,0S Plikl:ı Türk musikisi. 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 14,00 Son. 

U V S 1 lında haczedilmiştir. Ikincisi Ferit ve 
hane hastanesine kaldrrtmı§, rapo • filminde WEBER'in (1NVİTAT10N A LA VALSE) repertuvarının diğer 
runu da tıp encümenine verilmek U- ÇIGAN MELODİLERİNİ dinliyeceksiniz. Baş rolde: AKŞAM NEŞRIYAŞTI: 

DUn Istanbul tarafındaki hamam· 
cılar namına, bir hamamcı lstnnbul 
müddeiumumiliğine mUracat ederek 
hamamlarından kırkçeşme suyunu 
kestiğiJçin Belediye aleyhine bir da· 
va açmıştır. Hadisede cezai bir vazi
yet görillmediği için davacıya hukuk 
mahkemesine müracaat cdebllcceğl 
bildirilmiş ve arzuhali iade edilmiş
tir. Şimdi, hamamcılar hukuk mah· 
kemcsine müracaat edeceklerclir. 

Sait namında iki ki§i tarafından 1307 
yılında haczedilen bir millktür. Diğer 
iki emlak te 1311 ve 1817 yıllarında 
hnczedllnıişlerd ir. 

zere adli tıp işleri müdürlüğüne gön. GUzel, sehhar n n n p E v ~ n re -JJ1 
dermiştlr. EncUmen raporunu ver- ve şuh yıldız 16 ~ 8it;. b u;;;;, ıa=. 

Saat ıa,ao Plakla danı musildıi, 18,45 
Eminönü halkevi nesrlyat kolu namına 
konferans: Nusret Safa tarafından, 19,00 
Çocuklara masal, Bayan Nine tarafından 
19,BO Hııva raporu, 1!1,35 Konferans: E
minönü halkevi 10117nl yardım ıubni na
mına doktor Osman Cevdet Çubuklu 
(Romatizmalıların öğrenmesi lizım ıe· 
len bilgiler. 10,55 Borsa haberleri, 20,00 
Klasik Türk musiklel, Okuyan Nuri Ha• 
111 Keman Reıat: Tanbur DUrrl: Ut Se
dat: K&nun Vecibe: Kemençe Kemal 
Niyazi: Noy Tevfik, 20,30 Omer Rıza ta
rafından arapça söylev, 20,45 Vedia Rı· 
:ırt• ve arkada$1arı tarafından Türk musl· 
kisi ve h•lk ıarkıları (Saat ayarı) 21,15 
orkeıtra, 22,1:. 4Jıuıs haberleri, 22,SO 
Plakla solo: Opera voc. operet parçaları 
22,50 Son haberler ve erteıi ııırum proı· 
ramı, 23,00 son. 

dikten sonra Zekinin cczıll vaziyeti mmm~=c:::::mı:::1m Bu emsalsiz filmi kaçırmayınız. ••-•••mll 
anla§ılacaktır. Mevkı.if suçlu Kadri, bu sahtckAr

lıktan evvel icra dairesinde katip i· 
ken yine başka bir icra sahtekarlığın 
dan tevkif edilmiş ve o vakit şimdiki 
suç arkadaşı Agop ile beraber zan. 
naltlna ahnnuşlardır. Fakat, Agop 
men'i muhakeme karan almıştır.Dün 
dinlenen suçlulardan Kadrl, kendisi· 
ni şöyle müdafaa etmiştir: 

-0- •• Genç kızlar için 
Çalınan Pardesu Kadınlar için 

Geçenlerde hukuk fakUıtesi tale- Sevenler ve 
besinden Hayrettin Saraçoğlunun fa Sevmişler için: Film tarfhfhlıı. en mUstcsna eseri 
kültedc pardesUsU çnlmnuetır. Polis, Lil Dagover - Sabine Peters ·Kari Şchönbck 

Fransızca 
Bahaettin isminde birisini bu parde-
sUyU, HUseylne satarken ynkalamıs T ü R K ~ sinemasında 22 tkinclteşrin pazartesi akşamı 
ve glkuyetçlyl haberdar etmletir. Şi- tmaam::m2:::1•••GALA MÜSAMERESİ olarak 1:31••••••• 

Aydında Ev Buhranı Var 
Aydın, (TAN) - Şehrimizin nü· 

fusu gittiltçc artmaktadır. Bu yüz· 
den ev kiraları çok yükselmi§tir. Bu· 
na rağmen boş ev bulmak pek güç 
hi,- istir. 

Aydında Et iyatlar1 
Aydın, (TAN) - Belediye halka 

ucuz et yedirmek için koyun tedarik 
ederek kestirmeye başla.rnİştır. Bu· 
nun üzerjne kasaplar da koyun etini 
kırk kurur;ıa indirmişlerdir. 

--<>
Kızılcahamam Yatı 

M ktebinde 
Kızılcahamam (TAN) - Yatı mek 

tebinde yapılan muntazam su tesisa· 
tı buraya gelen Ankara Marif müdU 
rU Ro.hmi ile fen rnemurlan tarafın· 
dan görUlmü§ ve kabulü muvakkat 

Agop, bana geldi. Haczi fekkedile· 
cek bir emlak bulunduğunu söyledi. 
Ben kendisine makine ile bir mUs • 
vedde yazdım. Müsveddenin Ustünde 
beşinci icra dairesinin damgası ve 
altında. milhril yoktu. 

Suçlu, reisin: "Beşinci icra dairesi 
damgasının altında bir de 936-4052 
numarası varclır. Bunu kim koydu?,, 
sualine de: 

- Ben koydum, cevabını vermiş-
tir. 
Diğer suçlu Agop, şunları anlatnııe 

tır: 

- Ben evvelce emlak komisyon • 
culuğu yaparken bir apartman ara· 
yan Kadri ile tanı§tnn. O vakit bana 
icrada haciz işleri filan varsa yapa
cağını söylemişti. Sonra bir zimmet 
meselesinden dolayı Kadri tevkü e: 
dildi. Benim de bu i~c ismim karıştı, 
fakat men'i muhakeme karan aldım. 
Kadri, tevkifnncden bana sitemli hamuamelesi yapılmıştır. 

Rahmi, yatı mektebinde 
intizamdan dolayı Maarif 
Tahsini tebrik etmiııtir. 

gördüğU bc.rllcr gönderdi. Ben kendisini ziya. 
memuru rete gittim. O bana: 

- Buraya her gün icra arkadaş· 

_ Hanımefendi, köşkün muhammen kıymeti ne 

olabilir? 
Hiç yoktan, durup dururken yliz lira kazanacak 

olan adamın adeta Halidin tarafını tutar gibi bu so~ 
ru11una Seniha hiddetlenmişti. Bu hiddeti belli et
mek istememekle beraber cevabı yine sert oldu: 

kA.ıyetçi pardesUnün kend\sine ait ol-
duğunu söylediği için Baha.ettin dün 
mUddeiumumiliğc verilmiştir. 

Ankara Tabibi adilliği 
Ankara tabibiacllisi B. Fehri, An· 

knra hukuk fakilltesindekl tıbbıadli 
profesörlUğU vazifesine ilft.veten po
lis enstitUsUnden yeni bir ders aldığı 
!ç\n tabibi adillikten istifa etmiştir . 
Yerine kimin tayin edileceği henUz 
kararlaşmış değildir. 

lurı geliyor. Eğer işin olursa bana 
söyle, dedi. Bc'n de kendisine dört 
lira verdim. Bunlardan ikisi için yir
mi beşer lira, birisi için 30, diğeri i
çin 28 lira ücret bıraktım. O mühürlU 
ve numaralı icra tezkerelerini bana 
verdi. Ben de to.puya götürdüm. Hal· 
buki bunlar sahte imiş. Ben sahte· 
karlığını bilmiyordum. 

Bundan sonra, Mişon Ventura, Is· 
tefan, HüsnU ve Yervant şahit ola
rak dinlenmişlerdir. Gelmiyen §ahit
lerin çağrılması için muhakeme ba~· 
ka bir güne talik edilmiştir. 

Parlıyan yeni bir yıldız .ı~A"' J\':v!! OEANNA DURBİN 

3 OD H Kil 
1 TAAf Bl~All 

daha sertdir 

OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30-.:.1%,5"0 Muhtelif pllk ncırl
yııtı, ıa,so-ı,,ıs ı>ıu.. "TU""' _.. •• ı.:.: 

ve halle ııarkıları, lS,15-13,30 ,D:ı.hili ve 

harici haberler. 

1 

deha sagıamdıl' 
daha keskindir .,_•••e. filminde 4•--• daha dayamkhd1r 

• 
Ankara Radyosu 

Ertuğrul Sadi Tek 
Tiyatrosu bu gece: 

l Gedikpaşa - Azak) 
sinemasında (Erkek-
ler 40 mdan sonra a· 
zarlar) ve (Artist ~ 

ler RcvUsU) 

! tanhul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

~
m~lffil~ D R A M K l S M l 

ı · Saat 20,30 da fı!ll! ,~rJııı, İspanya Ba.hçelcrinle 
~~nıın~ 3 perde 

Yakında 
KRAl ll 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Halkevinde Temsil 

Eminönü halkevinden: 
Evimiz Temsil şubeei, 16 lkinci

te3rin salı ve 18 ikinciteerin perşem 
be akşamlan saat 20,3?. d.~ GUlha· 
ne parkı içindeki Alayko~kunde (Şe 
hirli Kız) piyesini oynıyacaktır. Da
vetiyeler Alayköşkilnden alınır. 

AKŞAM NESRlYAŞTI: 

Saat 18,30-19,00 Muhtelif pllk neıri 
yatı, 19,0G-19,30 Türk musikisi ve balk: 
aarkıları, (Makbule Çakar ve arkadaş· 
ları, 19,30-19,45 Saat ayarı ve arapça 
neırlyat, 10,45-20,15 Türk mualklıi vo 
halk oarlnları (Servet Adnan ve arka· 
daıları) 20,15-20,30 Sıhhi konuşma: l)r. 
Nusret Karasu, 20,30-21,00 Plakla dans 

musikisi, 21,0G-21,15 Ajanı haberleri• 
21,15-21,55 Stildyo salon orkestra&., , ' 

1 - P. io Bogllo Amorti, 
2 - Lecocq Le Petit Duc, 
3 - Faure Berçcu1t, 
4 - P. Lincke Lunu 
5 - Moı:art Les Noceı de Flgaro, 
Saat 21,55-22,00 Yarınki program ve 

Iıtlklll marıL -Uycbilir, hissesini Senihaya satmamak kendisı için 
kabil olurdu. 

Fakat dava vekili sandı ki, kardeelik hia1erd ne de 
olsa Scnihanın ruhunda sönmemiştir, geçkin kızın 
Halldin sıhhatini böyle merak edişi l!ladece knnın htik 
mil, kanın eınrldir. 

- Kö§kiln değeri ne olacak? Vakıa altın para ve 
bütUn müştemilatile beraber iki bln altına mal olmuş 
ama, Hazreti Adem zamanında. Şimdi hem emlak 
çok düekUn, hem de köşkUn ne binasından, ne bah
çesinden bir hayır kalmamış. Ağabeyime yarım his
sesine mukabil benim verdiğim parayı böyle yirmi 
dört saat içinde çıkanp verecek hiç kimse yoktur. 
lsterse bir tecrübe etsin! 

Ve bu kardeşlik duyguları Scnthnnın yUreğlnin tA 
nihayetlerinde, pek derin, gizli ve girift yerlerinde 

- 47 - belki kalmıştı da. Halidin köşkteki hissesini satın al 
sesle, hiç birşey gizlemiyc tenezzül etmeden sordu: mak isterken belki onun elinde beş para bulunmadan 

Avukat zihninde bir kısa hesap yaptı. Herhalde 
karlı bir iş karşısmdo. idi. Ve ı leri lmlığmın kıynfe
tlnin zannettirdiği gibi bozuk olmadığı için, köşk his 
sesini bll:zat almayı bir ıın dil&Undil. Fakat ncaba bu 
kÖ§k ne b1çim bir şeydi! Gekçfn kızın dediği kadar 
harap ise başa bela. olabilirdi. Hem de yan hisse! .. 
Hn;idin hlssesinl bizzat kapatmak dUşUncesi zihnin
de bır sn niye durup silindi. Saatine baktı: 

- Yarım saat sonra mahkemede bulunmak mec
buriyeuncleyim: Mühim bir davam var .. Birader be· 
yi ancak dörtte görebileceğim. Zatı seniyeniz beşte 
bendenize uğrar mısınız efendim? Yahut bendeniz 
emredeceğiniz yere geleyim. 

- Estıı.ğfurullah, zahmet etmeyin. Beste ben tek 
rar ge!irim. 

...:ıeniha ayağa kalkmışt;. Ba§ile selft.m ver.ip odadan 
çıktı. Avukat kcndisilc beraber kapıya. kadar yUrli· 
mil§, beş altı misli biiyütUlmüş bir çocuğa bcn~iyen 
katipse yol göstermlye Çalır;ttkça ~olunu keserek mer 
divene kadar götürmUştU. Saat on ikiydi. Ç~rşı~·ı 
geçip otele girdi. Otelin uşağiyle loknntndan biraz 
birşey getirtip yedi ve beşe kndar hiç bir yere çık· 
madı. 

Be te tekrar dava vekilinin yazıhanesine gitti. 11!!· 

mıul Kazımı masasının başında buldu. 
- Buyursunlar Hanımefendi... Şöyle buyurun e

fendim. Birader Beyle görllştüm efendim. 
Ağır ağır söy.lenen bu cümlelerden sonra herif 

sustu. Seniha ağabcyisini pek kandıramamış olduğu
na hUk.nıetti. F kat birşey sonnadı. Anla~mnsını 
bekledi. 

- Efendim, kendisin(\ teklifinizi bildirdim. Lakin 
yllz lira mukabilinde hakkında vazgeçmiye hiç mey
li yok. Hissenin sokağa atılsa bin beşyüz lira edece
ğim iddia ediyor. 

- Yani bin beg yüz lira mı almak sevda.sınan? 

Haplhanede zahir aklım kaçırmış! 
- Hayır, bin beşyliz değil, beş yüz lira istiyor. 

Maamafih öyle zannederim ki. dört yüze Je iner. 
- Vallahi beş yliz liram olsa, sırf bu fcnu günün

de kendisine yardım olsun diye verirdim. Fakat ne
rP.rft'n olacak! Söylediğim rakamdan kabil değil ytı· 
karı çıkamanı ! 

Daha evvel "hapishanede zahir aklını ka.çımıış!" 
dediğine canı sıkılmıştı. Halide, bUyüğUne karşı gös 
tenniye borçlu olduğu hlirmetl esirgediğini kim
se iddia edememeliydi. Ondan daima "ağa beyim" 
dıye bahsetmek adetiydi. Son sözlerini mUlayiın bir 
eda ile söylemitşl. Sonra da, "parasızım" dediğine 
utandı. Bu riyayı yakışıksız ve ayıp buldu. Daha es
kiden biriktirdiği dört yilz yetmiş ve yedi buçuk ho
ceı.lık senesinde topladığı bin iki yUz ktrk lit nsı, ~tıni 
bin yedi yUz on lirası vardı. Hiddetsiz, fakııt sert bl• 

- Siz vaziyeti elbette iyi bilirsiniz. Bir iş bulun- hapisaneden çıkmamasını, iş aramakla. geçecek 
caya kadar bekliyebileook bir halde midir? gilnlerde aç kalmamasını da hakikaten istemişti. 
Artık dava vekili de mnskesini diişürmüş, rıyayı Lakin yüreğinin bir köşesinde, en gizli ve en uzak 

bir tnrafa bırakmıştı. Dedi ki: köşesinde yer alan bu duyguyu baeka duygular "Ye 
- On parası kalmamış. Ustü başı da dökülüyor. başka ihtiraslar bastırıyordu .. Ve bunların en bUyil· 

Çıkar çıkmaz bir iş bulacağına ise hiç ihtimal ~~r- ğti, kardc!f{nin elinden bu hisseyi yok bahasmn ala· 
mem. Damgalanmı§ bir inl!lan. Esasen kcıldırım us· rak kflrlı btr iş yapmak hevesi dcğlldi. Faltat onun 
tünde hiç lekelenmemiş dünya kadar ndam var: l{ö- hakkını çiğnemek, onu eztnek zevkiydi. 
mürcülük ağır bir buhran geçjriyor. Şimdi yilk· xxxvıı 
sekten atsa bile şehre çıkar çıkmaz aklı bae~a. ~e- Ve parayı Seniha ağabeyistnin eline vermek, te-
Ur. Hariçle ilk temasında yelkenleri suya ındırır. ker lira olarak verip karşısında uzun uzun eaydır-
Teklif ettlğlnlz rakamı birkaç gün geçince kabul ede ınak ve onu pejmürde kıyafetile, belki sırtı kambur· 
ct>ğ1nden eminiın. laşmış, ıaçı başı bembeyaz görmek istiyordu. 

Seniha içinden: "- Acaba l1i liraya da razı ol- Ertesi günü, sabahın çok erken bir saatinde, ls· 
maz mıydı?" diye dileUndU. Faknt nedense bunu sCiy mail Kazım kend'sini otelde ziyaret etti ve onu bBY· 
lemek istemiyerek sade §Uhu sordu: le bu kadar erken karşısında bulunca Seniha nı~ 

- Ha,.sta filan değil ya? rakla sordu: 

- Hayır, o zaman yazını§ olduğum vcçhile i~ç se- - Hayrola avukat bey? Yeni bir havadis mi vıır! 
ne kadar evvel tehlikesiz, lflkin uzunca bir hastalık - Yeni hiçbir şey yok efendim. Fakat zaten yo-
geçirmiş, hatta. on beş gün kadar şehir hastahane- lumun üzeri. Yazıhaneye giderken uğrayayım de· 
sine nakledilmişti. Lakin şimdi sıhhati tamnnıile ye. d" 

l!l'YI. 
rindedir. Bu hususta endişe buyurmayın. - Teşekkür ederim amma ben gelecektim za.teıJ· 

Bu sözlere karşı bir mukabelede bulunmaya ~nl- Zahmet etmemellydiniz. 
ha 1ü.tum görmedi. Halldin hasta olması ihtimali ha- Ve muhatabt "estağfurullah" derneğe vakit but· 
tıtına gelince hakikaten endişe duymuştu. ÇUnkU madan ilave etti: - Buglln öğleden sonra çıkacıı.lt 
hasta fee, tahliye edillr edilmez belediye httstahane- değil ml ! 
sine nnklolunabilir. bir mUddet orada kalmayı temin - Evet. Acaba ben daha evvel hapisaneye gtdc· 
edince de bir iş buluncaya kadar rahat rahat bek-v nı mi? (Arkası \'ar} 
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ABODBEDELI 
T8rlılft Bme1ıl 

1400 Kr. ı ... 2800 Kr. 
750 • 1 ~ 1500 • 
400 • IAJ 100 • 
150•1~ soo. 

llinetıeruul posta lttlbaı!ma dabi1 olnu
"8 IDlllllebtler iı;iD IO-IM-S.5 lindlr. 

~ONUN MESELELERi 1 

lstanb'lllun Yeni 
Pla•• Seyrederken 

AWtbtdlııi mlmndald pıhlrdlk 
itler• ._. ... dlnıldlfleıo llM-
lmada ........... CJelll Baıar ..... 
..... plOll'Ullmda demlttl ki: 

.,_........._ .......... 001-
..... Wtkll ft ... 1'-"111 leyyall 
eenae mt11111t ~ blrplla 
dahlhlde ve ba mabatJarla lmanm 
..,... .,....._ yardmı eclDec*-
Ur.,, 

Ba fdaaJı dldym veya olmym
lanı ilk batırma gelen §ehlr, Jstan
t.uı olmuttur: Jstanbul denince, onu, 
llanaua laJdan, Bana ve Yalova 
ile birlikte almak 11.sgndqt: Şimdiki 
9llrat VUdalan devrinde turlmı nok· 
fam olmall: Tmlma bölgesi olur. Dal
-aa, lrlll afaklı bir!)Ok tn'lml .. -
- mlreldıep böyle bir bölpdlr. En 
'*1ök l8hlder b8e, lmıdllerbd UDk 
,.... atvarlan De. bölplqtlrmek 
........ daJmallanbr. Atlr aralJBıııl 
~ otuna ll8yyalu bhnamıp: 
...._.artık hut;alar, veya arkeoloğ 
lar, yahut kltöpane ilimleridir. 8ö
l'at, ~ teylerde olduğu e-JW; se,.._t sevlıllılcle de dpftıa& bir inkdAp ,.. 
' EaJrJ 08inaDh Maarif Nesaretl bi
t: '"m arb odala.nnduı birinde, ee
lılrd ısnatJgk Prost'un hartta, p1ln, 
boW ve ~ 1tyredlyo
... ..._ &toal)ul ve Be.ro!J.Q ~
-. projeleri hemen hemen bitmitti: 
'1~ iğne De eski ~ liarltuma 
IHştlrllm.lt bir9ok prltler' yeni 19-
taahal oaddelerlnl g61terlyor. Çocuk
~ ıdhnlmhl lfpl eden bir
~ IRlal ve byplann cevaplanıu 
hahnak için, bu eerftlerl Wdp edlyo....... 

Şe1a1nı1j1 • ~k encıteelmdlreıı me
İelelerdm lllrl, htanbul Umamdır. 
-.._ mtftlılr\••lar, llmanm yeri tt
tlerbade tenddtlt etmltJer, bir takım
ları da Mile htudbn vermltlerdh'· A
'*ba llmMı neI"eye koymalı! Bu, 

-- ... teldi ....... '9ln halledi
leaq llaJMI bir meaeledlr ve onu, 
....... devlet halledeblllr. 

....... "'nem, tebrla Avrupa 
~ lo imim var: Galata nh
tlnu, 8lrluıel nhtom ve KU11N1De ........... 

Galata illltnnwun prlp bir vul
htl YUdir; bu nhtom demlryollan
- Mil"=* hnlrAnNldır. Fakat Av· 
:::- bur Umanlannda da, nhtan-

.....,__ araemda, otomobU 
"8 ...,.,...,.. nakllyat yapddıjr o-

~· AncU lnmlanı kolaylıkla, sörat. 
1111111
,. .......... hareketlerlnl temin 

~ ve pukl&r yapılmak 
• o.lata nh~ ba prtla, 

-... lirmekte devam ecleblllr. 
L~ ...... lddmu demiryoJ- bağlı 
~ de, l'aldyet her ttirltt gealelemele-
1'1 lmlrtn• labmktadır. Sarayburnu 
~ elamnwaum, Sirkeciden btt· 
~ ... ...,....istifade edilemez. Fery 
~ ballbddl kargqalıia meak ar-
'~. Diler taraftan şehirci sa
::::..nı::aee, Galata klprtlsUnil ........ :::=:~ =:.. 9hellıt.ar ve timdi, clhu• en 
ta., ~ De kaplanmlf olan nb 
8tıtıecl da men.etmektedir. Rullsa 
... rdatmu, eehlıdHk ~m. 
hb- ' ,.,._. fala mafisurlan olan 
~. 

ta'!:'-'- bir nolda c1aJıa var: Oal&
wı&..L ...... nlltmalan, lnmbul teh 
;_,-.. Ma!ealll lrtlb_Mlanm tembı eden 

-~ kavat kenarlarmdadır .... 
blrUkte lllrlt&f eU..'ikçe, dlf hareketle 
re bir le hareket t.e •riacaima ~ 
4~ ba kavala 191 DMl.lqere 
bir • Dmls a1)'arelerlllln tabii 
.... ~ ........ " okmit glale. 

,. ....... •atma,....: 
(Arkam 10 uncuda) 

'KCVDIEN HABER:3 
• • 

Kanan Karpauula: 

Niçin Suç lıleriz?. 
Geçm liafta bir mektup ~ 

pe ... bir ....,.., sokakta bayvuı-

adamların Küçük 
bir yılda 

lara kötö muamele edllebWr ml, e
denlere kanun ceza vermez mi, dife 
soruyordu. 

Evet, muhterem o~; 1'Uık 
Ceza Kanununun (577) lncl madde
si suallnlzin cevabmı veriyor. Mad· 
deyi yaayorum: 

verdiği 
mahsuller 

K öy köy dolqıyoruz. Her 
tarafta yamalı elbiseler 

içinde ayni uil yüzler, ayni 
vakar, ayni ne,e, ayni zeki pı
nlbıı .•• 

Küçük kızlara her köyde soru -
yoruz: 

- Bir gününüz nasıl geçer? 
Cevap vermek için havada biri· 

birile yarış eden parmak sahiple
rhıden birint gelf§tgftzel seçiyoruz: 

- Sen söyle, kızım • 
Her tara.ita a)'ni cevap: 
- Güneşle bera.ber kalkanın • 

Küçttk kardeşimi temizlerim Ye -
meğini yediririm. Suya gide~. Or 
talığı süpürürüm. Kendi yemeğimi 
yerim. Kitabmu alırım. Mektebe 
gelirim. Dersten sonra kardeşimi 
gemiıirim, oynatınm. Yemek ya.
parken anama yardım ederim. DeN 
lerimi o)npııqa.. YtWk ~ta
nm. Yazın tarlada çalışınm. 
.. ÇJicUk kız, btltün hayatmı dol

duıtirvazitelerden tqJtaa;.WJi ~ 
De 11ab.-Byor. Hayat kendiıdne bir 
yük delil .. BUttln sanat:~ gözü 
açılırken Hfrenmit: KUçtlk ~ta 
omumnıa meauliyetler almıt daha 
mektepli olmadan kUçtlk anne, ktl
çtlk ev kadmı, ktlttlk ç1ttgi olmuş .• 

B ir bafka 1ma sonıyonız-
- Hangi yemekleri pi

firmesini bilirsİll? 
- Corba pifiririm. Bulgur bili -

rim, bakla, patlıcan, fasulye, pata-
tes bilirim Yanlıl hamur bllmem . . 
Onu annem bilir. 

- içinizde ekmek yapaıı var 
mı? 

H~yır. bu vuife it böltımtınde 
çocuğa dl\aen itlerden değil, hiçbi. 
ri ekmek yapmaDllf. Fakat bir er .. 
kek çocuk 11rarla parmatuu kal • 
dırıyor. Söyliyeceği var: 

- Ben ekmek yapmadım. Fakat 
yaparlarken seyrettim. Sılaya gel
sem yapanm. Size anlatayım: Unu 
elerim Su katanm Tuz ,katarım. 
Maya katarım. Yo~rum. yoğu -
runım .•• 

Küçük yavru yalnız söylemekle 
kalmıyor. Yoğurmanın bütün zah-
metli hareketlerini yuınruklarile, 
bütün vtloudile taklit ediyor. Bt1 • 
tün smıf bu tarifi çok eğlenceli bu 
luyor. Neşeli kahkahalar ortalığı 
çınlatıyor. • 

- Sonra yuvarlak, yuvarlak ha 
muru ayınnm. Yere sererim. Üze
rine tülbent 6rterlın, maya tutsun 
diye beklerim, daha sonra tandınn 
tlstilne koyanın. İki tarafı pişer • 
ekmek olur. 
· - İçinizde davara bakmasını bi 
len var mı? 

Bu ıanatl hepsi biliyor. Btıfiln 
küçük parmaklar blrıden kallayor. 
Birisi anlatıyor: 

- Yediririm, içlrtrfm, temizle· 
rim, Ger.diririm. Böyle yapmazsam 
hayvan kötWer, öltır. 

O kumakta, yazmakta, hesap
ta o kadar ilerlemif]er ki, 

bir tek tahail aenesinde bu seviye
ye geldiklerine inanmak ihtimali 
yok. YanJıpız yazıyorlar. Ctımlenin 
llO!lunda noktayı hiçbir zaman u
nutmuyorlar. An1Jy9arak okuyorlar. 
Eğitmenin bir 1e11ede böyle bir 

mahsul yetlftlrdiğine inanmak ih -
timali yok. Her ÇOCUk hakkında bir 
defa soruyoruz: 

_ Başka bir köyde mektebe git
ti mi? Daha evvel okumak, yaz 
mak öğrendi mi? 

Bizim arkamızdan birer bireı-
mektebe dolan köyltl, iftiharla 
tehadet ediyor: 

- Hayır, köyUmtlzde mektep ye 
ni açıldı. Bundan evvel mektep, ho. 
ca yoktu. Bu çocuklar bir sene ev
vel kitap yUzü görınemitti •••• 

Çocuklar zilıııt hesaba bayılıyor
lar. Yeni yeni sualler istiyorlar. 
'"Üçünüz birden Ankaraya yumur 
ta satmıya gittiniz. UçUııüzde b\r-
den kaç tane var, şu kadar sattı -
mz, nekadar kaldı? Bir kUl'ltan ne 
etti? İki kuruştan ne ederdi?,, 

Gibi suallere tecrübeli bir iş ada 
mı tavrile tereddUtaUz cevaplar ve
riyorlaı". Bir köy4e, kUçilk Mµstş/a 
davar satışının kaidelerini bize an
latıyor: 

- Patara davar ııtmwya gkİ4 • 
rim. Beş lira verirler. Vermem. Al
tı isterim, çUııki1 hayvanın değeri 
altıdır. Altı veren olur.,, belki ye
di veren çıkar,, diye beklerim. Son 
ra aiti veren de çıkmai. Boş dön
memek için beş liraya veririm. Ken 
dime kıza kıza köye dönerim. 

- Bu yaptığından ne der& öğ • 
renirsin? 

- Şu dersi öğrenirim: Bir mali 
değerint bulunca vermeli2 Tamah
klrlık eden, başkasını aldatmak iB 
tiyen kendi kendini aldatır .. 

B u köy yavrularmm ortaam· 
da siae her adimda şu ka

naat geliyor ki, gözü kapalı mek • 
teplilerin değil, minyatür §eklinde, 
pişkin, olgun hayat ad&mlarmm or 
tasmdumız. Kendi kendime diyo
rum ki: 

- Bir dahf. çocuğum olaa ,ehlr 
mektebine göndermem. Pratik, u
yanık bir hayat adamı olarak ye
t1'sin diye köye gönderirim. Hem 
de hOC&BI köylüden yetişen, bir 
dersanell, yeni uaul mektebi o1aD 
bir köye ..• 

Hele ttyakut köyünde pek yaman 
bir if ad.amile k&rfllqtık. Bu köye 
Ziraat Veki.leti fidan vermişti. Ve 
rilen iki yUz fidandan yüzde 97 il 
tutturulmak auretile mUkezJiQel bir 
fidanlık vücuda getirilmişti. Pek 
becerikli bir adam olan ej'itmeD 
Bursa.dan sebze tohumlan getir • 
mi§, k6yde ilk defa olan on eelds 
ttlrlU sebze yetlttirmf§ti. Hele bam 
yeye, domatese, llhanaya köyde btl 
yük bir rağbet vardı 

A dmı kaydetm~e teet
atlf ettilfm zeki bir yav • 

nıya sorduk: !l 

- ll'ldanlıtı ve bostanı beğendin 
mi? BtlytldUiün zaman böyle bir 
teY yapmıya niyetin var mı? 

- Niyetim var. ll'akat yalnız bu· 
nu yapmakla kalmıyacağmı. Ben 
Ankaraya gittim. Şehirliler, evleri· 
nin yanındaki tarlalara çiçek eki
yorlar. Benim de köyde tarlamda& 
fidanlığımdan, bostanım.dan bqka 
bir de çiçek tarlam olacak . 

- Bunu yapacafma aös veriyor 
musun? Cep defterime kaydediyo
rum. On sene sonra senin çi~t 

•• 

S T ürlı lıöyii, a

~ çılıgös, hayatı 

i
matl-- anla
mak ütiyen bir 
ne.le •ebe lıol· 

~mıf bulunuyor. 
Şu tahta btlfln· 
Jalıi kucafrz, 
okuyor, ~alıfı
yor, idilaMI mi· 
70r. Şıı • .., .,. ,,.,,,.,. "• ,..,,. 
öyl._ $elıirl~• 
re4ahet etlerce
.m. yetİfiyorlar. 

• • 

tarlam ve tJıdanhtmı g6rmiye ge
leceiim. 

- Benim cep defterim yok. Fa
kat bir tane alacatmı. içine yua • 
catzm: Bat6fretmen 1611 verdi: On 
eene 80Dl'a benim çiçek tarlamı gör 
mfye plecek ••• 

Bu cevap pek hOfUJDma pl4i. 
Uyamk. 1&1Dan yavru, bunu farb· 
dince, kendince bir tecrtıbe m -
mü hneelne dtlfttı: Acalla JiWeki 
hoşnutsuzluktan istifade ederek 
hOfDUtlulatan iatlfade ederek 
biraz fidan elde edemez mi? dedi 
ki: 

• 
p 

iyi olalım diye •• 
- Ya çocuğu olmıyanlar çalış· 

tı mı? 

- Onlar da çallfblar. 
- Çocuktan yok ta niye mekte-

bi dU,ilnUyorlar? 
- KoDlfUlan için çalıştılar, köy 

için, memleket için c;alıştılar. 
Hep berrak, tereddUtstlz, gtU.el ce 

vaplar ••• Ezbercilikten eser yok. 
KUçUk kafalar işliyor, dU,ünüyor, 
etrafa ıeık saçıyor. 

Her adımda hayretten hayrete 
dttşttyonım. Kendimi yeni bir l
lem, yeni meseleler karpmıda gö
rtlyarwn. Hele fU ıual zihnimi ke
miriyor: Bu köy yavrularında bir 
senelik tahsille orta mektep olgun
luğu bulunmumm hikmeti nere -
de? 

"Bir kimse bayv..ıara karlı insaf 
sızca hareket eder veya lüzumsuz ye
re döver veya yaralar v,e'f6 ilD4r 
surette haddinden fazla yonılaeak 

derecede zorlarsa on liraya kadar 
hafit ceaıJ nakdiye mahk6m olur.,, 

Böyle kısaca cevap verdllaten son
ra, ıunu da ili.ve edeyim ki, bir çok 
klmselerln abllk ve kanuna mugayir 
hareketleri, biraz da muhitlerinin te
sirfledlr. 

Umumiyet ltlbarDe, muhitin lnsan-
lann ahlakı üzerinde çok büyük te

l sirler yaptığı hepimizce malômdur. 
1 Fransa\ım büyük cinayet davalanım 

l 
tarUılal kan§tmrsak, bir sayfumda 
ıu vakaya tesadüf ederiz: Seneleree 
evvel, elnayet mahkemesinde. J"el&, 

1 

makamında oturuyor. Bir katilio da
vasma bakılıyor. Yirmi bet ya§lana-
da bir genç. Katilin avukatı, mttda-

1 
fa.umı yaparken, gencin hayatını an
latıyor ve diyor ki: 

"Bu gen~ bir katlldlr. Fakat onu 
katil eden köttt muhitidir. iyi bir 
muhitte böyllmiit, namuslu arkadat
lan olmul olsaydı, belkl de bugtbı 
karpmda tıa111nn•zch. O, kötü mu
bit.e bu genel atan kimdir! Beatis 
19m1m1 b1Jmedlih9lz bir adam. Bu 
meglaul adam bu gence ne yaptı! Ba
bı ne yaptı: Bu adam da yirmi bel 
1888 evvel gençti ve bir genç km 118-

vlyonlu. Evleneceğini vadetmil, .-
ra da bir çocuklan olmuştu. Jl'lilat. 
erkek vadini tutmaırut, çoouiu kabul 
etmemlt, kız da hakikati alldl•e IÖy 

1 Uyememlş ve bir ~geneye, eoeuiu· 
nu gös yaşlan Be birlikte hediye et
mlt· Bugün, muhtel'em reis. kartmız
da bulunan katil, )'lrml bet sene ev
vel babaı•• muhltladen nam~ 
kovulan yavrudur.,, 

Bu ilkler üzerine rengi eanım, 
elleri tltrlyen reis, maziye kanto bu 
hU._.. waeler ıeçtlJden aoma, 
katllln - blr-stia ~ tatmıyma 
erkeğe rutgeldlğbıl ve ba.Jdkati ol-
duğu gibi Ullattığml hatırladı ve ken 
dini daha fada aptee-JIDiyerek, Jörl 
heyetine döndü. haykmreasına: 
"- Katil, im genç delQdlr. Ald 

katll, bu ~ lsmbıl vermlyen, 
kendi muhitinden onu uzaklattu'M, 
benim. Allah, bu an, genglllbnde yap 
11111 oldupm hareketia eesallD.I wr
cll. O, mumndar. 8-1 t.ecdJe ec11ı1.,, 
diye balmh. 

Bu sözleri eöyledlkt.en IOlll'a, nmJı
keme reisi, clUtttp öldtl. 

SevglU okuyucularım. bir mlarl
mln cörmtbıtl tenkit eJeilmb:le •r
ken, o, mtlerlmla tmerlade muhltill 
yapmq otdalu t.eBirlerl de gözöntiJl. 
de tutmamnı: icap etmez mi! 

l•mtıil Kemal Elblr 
İstanbul Barosunda avukat 

- Neden bu köyde ya1mz öğret
mene fida.ıı Verdiniz? Bhdm de ca
nımız yok mu? Bize de fidan ver
eeniz on sene beklemeden babamla 
beraber fimdiden fidanlık kurarız. 

- lyt amma devlet, örnek diye 
köyden ya.lnız bir k.lo;ye fidan ve- f 
rebilir. Herkeıse vermiye para y~ 
tiemez. 

Vapur 
Seferlerinde 

Aksakllklar Oldu 

Kuruçeımede Bir 
Klibe Yandı - Dofııı. herkese vermeahı, fa 

kat bizim gibi çalıpnak iatiyenlerl 
arasın, seçsin, onlara versin. 

Ben de cep defterime bir not dü
filyoııun: Bu uyariık çocuğun OD 

sene sonra ne olacağını arqtıraca
ğım. Kendisinde öyle bir cevher var 
ki, mutlaka gllzel mahsuller vere
cek .•• 

G ec;tnme kavğuma ait mese
lelerden aonra umumi ha

yata ait suallere geçiyoruz. Bir 
yavruya soruyonız: 

- TUrk bayralmı niçin sever • 
sin? 

- CUııktl kırmm rengi Tt1rk ka 
mm gösterir. V'atünde ay var, yıl
dız var. -Güzel bir bayraktır. Be -
nim bayrağımdır. Severim. 

- Köy kurulu lbmı midır? 
- Lbnndır: KöyU temiz tutar. 

Yol yapar. Hepimizin lelerini dil • 
ft1ntır. Haklarmım arar. 

- Mektebiııizt kim yaptı? 
- Devlet yardım etti. Heplmhı 

çalıfbk. Ben kerplçlle ufraftmı. 
Babam çabftı, kan!8flm çalıttı, 
komeu amcam çeı..ıı. 

- Onlar ne diye çaltft:ılar? 
- Biz okuyalım, kendilerinden 

lılevaim icabı lodosla IJlmal rUzgar 
lan blribirlni takip ediyor. Bu mUte
bavvil hayalar aılıhate olan tesirlerin 
den başka, bilhassa, deniz nakliyatm
da intiaınsızlıklara yol açmaktadır. 
Kara.denizdeki son fırtına, kazuız at 
latılmıf ve Şilede batan motörden 
bqka bir kaza oldufuııa dair dUn ak
pma kadar limanımnsa malbıat gel-
memlttir. 

Denizlerin yabpnakta oldutu ha • 
berleri geldiil için iki gllııdtır Kara • 
denize çdmuya ceearet e4emlyeD ktl
çtlk gemiler, dUD, yollarma devam et 
mltlerdir. Kıaa at1reıı bu fırtma. Ka. 
radenilde bulunan but poeta vapur -
larmmm leferlerlnde aJmaJrlı'lrlara se
bep olmuetur. Bu arada Sinop llmam
aa mtman etımhurlyet vapuru., bir 
glln teehb.Ur1e bqQn Umannnm. ple 
ceJrtir. 1:vvekll san·aaı 12 4e Kara.
deniaden geim..ı icap eden Ankara 
vapuru da tutmaya tutularak boca • 
lamıt ve sekiz saatlik bir teehhflrle 
enıelkl gece gelebllmlttlr. 

Karadenis poetalarmda vukua ge • 
len bu f.nzalan telA.fi için Erzurum 
vapunı yarm Karadeniz hattına kal-

Dün sabah Kuruçeşmede bir yan • 
gm o1ın111tur. Balıkçı SUreyyanm o. 
turduğu kulübede sobanın tlstUnde 
kaynıyan sandal boyasmm tqmuı 
neticesinde yangın çıkmıştır. A~,. si 
ratle büyümüş ve kulübeyi tutuştur· 
mUJtur. SUreyyanm kan11 ~ynep, 
atef1 86ndUrmiye çalıştığı sırada yl1 • 
JUnden ve ellerinden yaralanmıştır. 
yangın, kultlbe tamamen yandiktalt 
IOlll'& 86ndUrWebilmlttir. 

Elemek 10 Para Arth 
Birinci ve ikinci nevi ekmel'e onar 

para zammedDmif, franc:e1l ftyatı ol
duğu gibi bJralnlmı,tn-. Yeni narla ya 
rmdan ltlbuen tatbik edilecektir. 

dirılacaktır. Tarife itibarile Karadeai 
ze GUneyau vapurunun hareketi llmn 
geliyordu. Fakat, GUneyn vapara, 
fJrtmadan geç ge1mlf ve mallarım ela 
veult ubfmdan vaktinde bofalta -
m&llllfbr. Onun bu ıeferl Erzurum va 
punına yaptmlacaktır. Mersin hat • 
tındaki iskelelerde biriken mallan al
malt ilzere de Erzurumun yerine Sa
dıltıade vapunı cuma gUnll Mersine 
kalkacakt:Jr • 

• 



----- 6 TAN 

Güneşli Rasih · 
Racin9de Arsenale 
Karşı Oynıyaccik 

Askeri 
Liselerde 
Hendbol 

Pazar günü Kasımpaşa deniz ge

dikli sahasında senenin ilk hentbol 

müsabakası Kuleli - Maltepe ta. Parisin en kuvvetli klüplerinden 
Ve Fransız birinci kümesinin koda
manlarından olan Racing klilbün her 
sene, menfaati harp malullerine ter
kedilmek üzere lngilterenin meşhur 
Arsenal takırnile bir çarpışması var
dır. Bu maç Fransada, lngiltere -
Fransa milli maçı imiş kadar ehem
miyet verilir. Racing klüp, lngiliz o
yuncularının dantela dekor gibi oy
nadıklan futbolden daha aşağı bir 
futbol göstermemiye pek gayret e· 
der. Velhasıl Fransız takımı 'çin, Ar· 
senal teması hayati addolunur. 

Haber aldığımıza göre, Racing klü· 
bU bu seneki çarpışmasında Fransa
da. tahsilde bulunan Güneşli Rasihi 
merkez muhacim olarak oynatmak 
tizere federasyonumuzdan müsaade 
istemiştir. 

Görülüyor ki, Rasih, bir profesyo
nel klübü olan Racing'te müsa<ıdesiz 
oynıyarak amatörlük hakkını kay • 
betmemek üzere kendisine teklifi ya
panlara bizim federasyonumuzdan 
ınüsaade almaları şartını koşmuştur. 

Evvelce Fransaya giden Vahnbı da 
Racing klübü Ingiltereye gittiği va
kit bir maçta tecrübe etmişti. Ondan 

Güne,li Ra•ih buradaki 

maçlarındanbiri 

1 

kımlan arasında yapılmıştır· 1 
Geçen senenin şampiyonu olan Ku- ı 

leli takımı bu sene de şampiyonluğu 

bırakmamak arzusile çok seri ve tek 
nik bir oyunla hasımlannı sıkıştır • 

1 mışlar ve gol adedini çoğaltarak 21 -

1

7 müsabakayı kazanmıştır. 

Maçı çok güzel idare eden kıymet· 

ı 
li öğretmen Zekiyi de tebrik ederiz. j 
Çok zevkli ve heyecanlı olan hentbol 1 

1 sporunda da. muhakkak büyük bir 
atletik kabiliyet lazımdır. • 

Futbol sahasında ve hemen ayni 1 
taktikle 60 dakika oynanmasına rağ 1 
men ara fasılası on dakika olan bu 
takım sporunda daha büyük bir e· 
nerjl, çeviklik ve sürat lazımdır. 

Memleketimizde yayılmasını mek
teplerimizde ve klüplerim.izde bu 
sporun inkişafını istemek hakkımız
dır. Askeri liselerimiz üç senedir 

1 

muntazaman bu sporun şampiyona
sını aralarında yapmaktadırlar. 

I 

Fakat ne yazık ki sahasızlık yU • 
zünden kenarda, köşede sessiz ve 
mütevazi çalışıyorlar. 

sonra. Vahap, takımın o mevkiinde ------------·----------------
lig maçlarında çalışmadı. Her halde 
Fransız nizamnamesinin eenebi oyun. 
cular haddine ait müsaadesi o 1.aman 
Vahabm takımda daimt olarak yer 
almasına m8.ni olmuştu. 

Rasih için istenen müsaadenin Türk 
futbolüne faydası vardır. Çünkü Ra
sihin kazandıracağı bir golle Türk 
futbolünUn ismi Avrupa matbua.tına 
belki daha canlı bir şekilde akseder. 

Kolomb stadındaki binlerce ~yir
cinin bir Türk merkez muhacimini 
görmeleri ve alkıelamaları hiç te fe
na değildir. Esasen menfaati harp 
malUJlerine tahsis olunan bu maçın 
profesyonel zaviyeden de uzaktır. Bu 
itibarla futbol federasyonunun mü
saade vereceğini umanz. 

Güreş Aianı 

Faaliyete Geçti 
lstanbul güreş ajanlığına seçilen 

,Süleymaniyeli Hikmet, hafta içinde 
güreşle alakadar olan Istanbul klüp
lerinin murahhaslarını davet ederek 
önUmUzdeki sene içinde yapılacak gU 
reş faaliyeti hakkında görüşmüş ve 
beraber çalı$1ak üzere klüp murah
haslarmdan iki aza seçmiştir. 

Heyete Güne§ten Saim, Beşikta.ş
tan Esat, seçilmişlerdir. Güreş ajanı 
bu heyetle birlikte klüplerln salon
larını teftiş edecek güreş müsabaka.
lan yapılabilecek salonlar tesbit e
dildikten sonra müsabaka tarihleri 
ilan edilecektir. 

Naili Monitör Oldu 
Berlin olimpiyatlannda aldığı ne

...ıceler henüz hatırlarda olan basket
bol takımımızın kaptanı Naili Moran, 
atletizm federasyonu tarafından Is· 
tanbulda çalışmak üzere 100 lira ma
aşla atletizm Monitörü tayin edilmiş
tir. 

Türk Spor Kurumunun 
Bes Miihim Uzvu 

• 1 

istifa Etmiş Sayıldılar 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden)

Güreş federasyonu reisi Ahmet Fet
geri, denizcilik federasyonu reisi Ce· 
lal ve eskrim federasyonu reisi Fuat 
Balkan denizcilik federasyonu genel 
sekreteri Rıza ve güreş federasyonu 
genel sekreteri Bay Sadullahın ya
pılan müteaddit tebliğlere rağmen ve 
nizamname hükümlerile işlerin de 
selameti bunu icap etmesine binaen 

iş ve ikametgahlarını Ankara.ya nak 
letmedikleirnden dolayı Türk spor 
kurumu tarafından istifa etmiş sayıl· 
malanna karar verilerek kendilerine 

yazylmıştır. 

öğrendiğime göre, güreş federas
yonu reisliğine lş Bankası müdürle
rinden Vehbi, merkez federasyon re
isliğine Galatasaraylı Şekip, eskrim 
federasyonuna da Kültür Bakanlığı 
memurlarından Bay Cemal getirile
ceği söylenmektedir. 

TAN - Bu suretle 936 nisanından 
beri Türk spor kurumu erkanı ara
sındaki çekilmelerin adedi 17 den 22 
ye çıkmış bulunmaktadır. 

ikinci Küme Klüpleri • 
T. S. K. Istanbul bölgesi futbol a

janlığından: 

Bölgemize bağlı ve ikinci kümeye 
dahil bütün klüp murahhaslannm b;r 
husus hakkında görüşülmek üzere 17. 
11. 1937 çarşamba günü akşamı saat 
18 de Cağaloğlunda C. H. Partisi bi
nasındaki bölge merkezine gelmeleri 
rica olunur. 

Deniz F edercuyonundan Genel 
Sekreter B. Rıza 

Tramvay Şirketi 
lsrar Gösteriyor 

Belediyenin yaptığı teşebbüslere 

rağmen tramvay şirketi, mevout mu 
kavelenamesini ileri sürerek köprü • 
ınün Karaköy cihetinde yeni yapılan 
durak yerini Karaköy krtası olarak 
kabul etmiyeceği.ni belediyeye bildir· 
aniştir. 

Şirket bu istasyondan binen yolcu
lardan Eminönü kıtası sayarak bilet 

kesmekte devam etmektedir. 

Anetdolu Klübünün Y ap+.ğı Kongre 
Bu vaziyet karşısmda belediyenin 

alakadar şubeleri, meselenin tetkiki 
ile son kararın verilmesini belediye 
reisine bırakmışlardır. 
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Belediye reisliğinin, şimdiki durak 

yerini köpıilniln tam en son noktası· 
na kadar götürmek ve buradaki istas 
yonu ' :Mecburi durak,, yeri haline çe
virmek suretile bu işe bir hal şekli 

bulacağı sanılmaktadır. 

Yanda Spor işleri 
Van, CTAN> - Memleketin her 

tarafındaki spor teşkilatlarının başı-
1 na valilerin getirilmesi üzerine vali· 
l ,miz B. S. Karafakoğlu, burada der
)ıal faaliyete geçmiştir. Çok durgun 
olan Van sporunu canlandırmak için 
büyük bir himmet göstermiştir. D
bayımızm başkanlığı altında Van gö-

MEHTAPLI 
BiR GECE 

- 4-
0, bu şöhreti çok kolay hazınet

mişti, Girgin, serbest, açık tavırlı, 
ve bilhassa pervasız ve Uiübali bir 

Yazan: !. 
Sabahattin l 

Ali 
adam olduğu için herkesle ahbap 
olmak.. Her yerde, her işe burnu
nu sokmak fırsatlannı .fevtetmiş
ti ... Dedikoducu muhitlerden aldı
ğı ilhamlarla derhal o da hükfınıe
tin ve (ittihat • Terakki Cemiyeti) 
nin kıpkızıl bir muhalifi kesilm~t. 
bunu içtikten sonra yavaşça arka
sı üstü kaydı, olduğu yere uzandı. 
Kımıldadıkça altındaki otlar hışır
dıyordu. 

.. .......................................... 

Kadın bir kenarda duran paçav· 
raları onun başının altına oğru 

sürdU. 

G "'nc anam bir mürfdet göz· 
leri kapalı bir halde kaldık-

- tan sonra kendinden geçer gibi ol- • 
du, fakat birdenbire göğsünde yan 
malar ve gırtlağını parçalıyan ök 

sürüklerle yerinden fırladı. Kadın 
· onun çırpınan kollarını tutmıya ça 

lışıyor, §aşkın gözlerle etrafına ba 
kınıyor ve mütemadi~·..:::e=n,..,: =-~ 
"Amanın yarabbi., Ne yapsak 

ki?" diye söyleniyordu. 
Sabaha kadar bu şekilde birçok 

kere nöbetler tekerrür etti, Her de 
fasında kadın onun savrulan başı
nı yakalıyor, eliyle terli alnını sili
yor, hala ılıklığını muhafaza eden 
şekerli sudan birkaç yudum içjri
yor ve sonra, nöbet geçince başını 
yavaşça paçavrarlann üzerine ko
yuyordu. 

Ay, herşeyi yalancı bir gü1,e11ik 
le bürüyen örtiisünü sürüyerek 
garp tarafındaki sırtlara yaklaşı. 
yor ve karşılarındaki dağlann te-

~ -~~~~~~~~~~~I 

BiLMECELi ZABITA HIKA YESI 

Azılı Sabıkalılardan 

Kanarya Rüstemi Kim 

Vurdu? 
)füddeiuınumi muavtnl ile 

merkez memuru, azıh sabıkalı. 
Iardaıı Kanarya Rüstemin r~e
di önünde durmuşlardı. Bu a
dam, tanınm.ı~ bir sabıkalı idi. 
B!rkaç kere cinayet i'}lemişti. 
Cesedin muayenesinden, alnının 
ortasından bir kurşun yediği an 
laşdıyordu. Yüzü; ba'}tanbaşa. 

kan kapla.mı5tı. Sol kolu bir ya 
na düşmüştü. Dizlerinin üzeri
ne düşen sağ elinde bir revolver 
bulunuyordu. 

Müddeiumumi muavini ile 
merkez memuru konuştular: 

- Demek ki, siz bu adamın 

kendini vurduğuna lın.a.nıyorsa

nuz? Demek kurşun, bir metre 
mesafeden e.tıldı ? 

! lerkez memuru: 
- Evet, dedi, ha.na öyle ge· 

liyor. 
- Fakat kurşun yarMmı bir 

kere daha gözden geçirirsek çok 
iyi olur. 

l\lerkez memuru dikkatle bak
tı ve yarayı muayene ettikten 

sonra: 
-Haklısınız! dedi. 
çüııkii yaranın hafi ve vazi

yeti bu adaınm kendbıi vurdu
ğunu göstermiyordu. 

Fakat müddeiumumi muavini 
yine itiraz etti: 
_yaranın nziyett bu fikri 

vermekle beraber, bu adamın 
yine kendi elile canına kıyıııış ol 
ması ~ok muhtemeldir. 

- O halde hadiseyi intihar 
mı sayacağız 

- Hayır. Bu adam öldürül
müştür!. 

Müddeiumumi mua\ini dahn 
sonra, maktulün parmağını 11am 
luda.n uzaklaştırdı ve revoh·cri 
alarak muayene etti. 

l\füddelumumi muavkıi hu bük 
mü verdi n bu hükmü verirken 
neye güvemli? 

Cevabı yarm, 

EıJvelki günkü bilmecenin 
ceıJabı : 
' 190 santim boyundaki adam, 

küçük yaşta bir kaza geçirmiş
ti. Yara izi o kazanın neticesi
dir. 

Ana.dolu klübü, bir haksızlığa uğradığı, bu yüzden ikinci kümede 
kaldığı iddiasındadır. Bu hususta ~scbbüslere geçmek için pazar günü 
fevkalade bir kongre yapmI§tı. Re sımde, kongreye i§tirak eden klüp 
mensupları görülü.Yor. 

lü spor klübünUn umumi içtimaı ya- IL!;;~~~iiiiiiiii~iiiiiiiiiii~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~iiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJI 
;Pılmış ve idare heyeti seçilmiştir. "' 

peıerı nan pemoe cır ışrga Dtll'U· 

nüyordu. 

G enç hasta uzun zamandan 
beri arka üstü yatarak gök 

yüzünde gitgide solan ve hila sal· 
lanır gibi kımıldayan yıldızları boş 
gözlerle seyretmiş ve tekrar boğa
zına sarılacak bir nöbeti korkuyla. 
beklemişti. Nihayet; bu bekleme
den usanmış gibi gözlerini yumdu 
ve mUthiş bir yorgunluğun tesiri· 
le kendinden geçer gibi oldu, 

Fakat bir müddet sonra garip bir 
hisle tekrar kendine geldi. EvvelA. 
go:t.ıc"1ni açmıyarak bunun ne ol· 
duğunu an'l.o.'llak istedi: Yüzüne 
kısa fasılalarla sıca1-: damlalar dil· 
süvordu. Hafifçe gözlerim areladı 
Bütiin vticudiine o zamana kada; 
biJr.ı iiği tatlı bir Urperme yayıl
dı. Alaca karanlıkta ylizil pek. bel
li olmıyan kadm üııoriu~}misr 

ses çıkarmadan ağlıvor, yalnız a· 
ra sıra. gö/isiinde boğmak istediği 
bir hıçkırıkla sarsılıyordu. 

Genç adam başının üst tarafın· 
da bir in~an knlbinin hızla carntı
ğını duydu. Gözlerini büsbütün • 
açarak bu kadına baktı. Kadının 
esmer. yağlı ve ~içek bozuğu yüztl 
ona öpülecek kadar güzel geldi. Bu 
yüzde şimdiye kadar hic bir insan
da rastlamadığı bir alakanın iz .. 
leri: bir kardes. bir ana, bir sev• 
gili alakasının ifadesi vardı. 

H ;ç tanımadığı, ne olduğunu, 
kim olduğunu bilmediği bir 

insanın üzerine eğilerek böyle pe
rişln, böyle acı gözyaşları dökebl 
len bu kadın ona harikulade bir 
mahlük gibi görünüyordu, 

Gözleri biribirine rastlayınca k& 
dınmkiler gülümser gibi oldu, fa• 
kat bunun arkasında yine o her 
zamanki genç ve mahzun ifade var 
dı. 

Erkek sebebini anlıyamadığı bir 
gevşekliğe düştüğünü hissetti. El· 
lerile kadının kemikli iri ve sert 
parmaklarını tuttu, göğsüne doğ· 
ru çekti. Gözlerini kapıyarak, ha
la yüzüne damlıyan sıcak yaşların 
altında, belki senelerdenberi ilk de 
fa olımı.k, sakin ve tatlı bir uvku
ya daldı: 

- Bitti -

Konyada Bozuk Yollar 
Yapıhyor 

Konya, (TAN) - 50 kilometrelik 

Bozkır Hadımyolunun çok bozuk o· 
lan 12 kilometrelik Gezlevi • Hadınl • 
kısmı mükellef ameleye yaptırıırnış 
ve yeniden açılmıştır. 

Çumrada da yeniden yapılan 3()() 

muhacir evinin açılma resmi yapıl
mıştır. 

--0-

Gölpazarında Ma hrukat 
Gölpazarı (TAN} - Kasabumızıl' 

pazar günü orman kıta.atına mcnsı.tP 
bir müfreze gelmiş ve köy yo11ıırJt11 

tutarak, pazara getirilmekte olatl 
yirmi kadar kaçak odun ve köıllUf 
vükünü müsadere etmiştir. Bu yiil<' 
ler satılacaktır. Sahipleri dcrb~ 
mahkemeye verilmiştir 
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Dünya Silah Yarışında 
Deniz Silahları için 

Ayrdan Büyük Paylar 

Almanycuun, bir~ bir tıTaya ıelmiı vaiyefte olan cep 
lıravaörlerinden Do~lanJ •• 

Sil&hlan tahdit efsanesi tarihe gö
mWeli çok oldu. Deniz devletleri a
rasında başlıyan sili.h y&n§I devam 
edip gidiyor. Bu işte Ingiltere, Ame
rifa ve Japonya en bqta geliyorlar. 
Silah yarışma girişmiş bulunan bü
tün deniz devletleri yeni harp gemi
leri çıkannakta ve saffı harp gemi
leri, tayyare gemileri, krUvazörler, 
muhripler ve tahtelbahirler inşa et
mektedirler. En bellibaşlı deniz dev -
letlerinin kuvvetleri şöylece hülfı.sa o
lunabilir. önce safı harp gemileri! 
tayyare gemilerine bakalım: 
Memleketler Safı harp Tayyare 

Gemisi 
lngiltere 15 5 
Amerika 15 5 

------------------------------------------------------------------------------------Japonya 9 4 

Lily Pons Yaniden 
Evlenme Kararında 

~merikalılar ilk defa Metropolitan 
operasında sesini duydukları Lily 
Pons'a bitmek bilmiyen bir hayranlık 
la bağlanmı,lardır. 

Sesi aayeslnde buglln Amerikada 
IDilyonlar ltazanan bu Framız artietin 
~Uvaffakıyeti pek garip bir tesadüf
le~. 

Fransa 7 1 
ltalya 4 
Almanya 3 
Rusya 3 

Yeniden yapılmakta olan gemiler 
lngiltere 5 5 
Amerika 1 3 
Japonya 4 2 
Fransa 2 2 
Italya 2 
Almanya 4 2 
Rusya 3 

Şimdi de diğer gemileri gömen ge 
çirelim: 
Memleket- Kruva- Muhrip Denizaltı 

Bir gün sahnede çalı,tığI sıralarda 
Holandalı avukat August Merritz 
genç kadına lşık olur, Lily de avuka 

ı ler mr Gemileri 
ı lngiltere 55 159 .j2 

tı beğenir. Evlenirler. Sahne hayatın 
dan uza.kl8JJaD genç kadına evlilik pek 
Y&ramaz. Boğazından ve göğstlnden 

hutaıanır. Biraz iyileştikten sonra " 

l Amerika 29 195 84 
1 Japonya 35 115 62 
1 Fransa 19 69 75 
; Italya 22 118 84 
~ Almanya 6 32 36 

Sesile milyonlar kazan~ 
Lily PolY 

doktorlar jimnastik ve teneffüs bare
kau tavsiye ederler. Kadmcağız te -
lleffüs hareki.tını boşuna yapmamak 
için, tukI söylemekle ekzersiz yapıla 
bileceğini düşünür. Doktorlar kadı -
tım fikrini kabul ederler. Hastalığını 
tedavi etmek üzere şarkıya başlıyan 
Lily'de fevkalade bir istidat görülür. 
O sırada rastgeldikleri iki İtalyan ho 
eaaından ders almıya başlar. Üç se
lle hocalarla çalışan kadın menfaati 
bayır müesseselerine verilecek müsa
ınerelerde bazı parçalar söyler ve aJ
kıtianır. Bir gün "Lakıne" yi tamam
larken dinliyenler anamda iki Ame
rikalı bulunuyormuş, Metropolitan o-~-------------

ipeklilere Yanhı 
Damga Vuruluyor 

Peraanım idare meclisine mensup o -
lan Amerikalılar genç kadma Ameri 
kan operasında çallfmak teklifinde 
bulunuyorlar. 

Lfly Pons kabul ediyor. Ve ilk gece 
Anıerikalılarm öniine çıktığı vakit 
fevkallde tezahüratla karşılanıyor. 
lık nıuvaffakıyetten sonra Amerika
llnı en nıeşhur insanlarından daha 

:~Ur olan Lily Pons her taraftan 
1
ifier alıyor. 

Şimdi nıflyonlan olan bu kadm es
ki kocaamdan boşanmış ve b&fka bi

=le nifanl~ıştır. Evvelce sanati ile 
<>caamı bır an.da taşıyamiyacağın-

dan bo,an Lil . lilbed an Y Poll8 geçırdlği teo-
en iyi bir ders almış olduğunu 

~zet te~ilere verdiği şu beyanatile is
i"' ed yor 

1 
Ev · t n s nra b'r çiftl'k n

a ağını. Kalabalık şehirlerden uz:ık, 
il de b" h y ır ayat yaşarken şark1lanmı 
...: nız ineklerime söyliyeceğim, 

Bacağını Kı. dı 
Rı~~~r Saidin idaresindeki otobüs 

Praktan geçerken Dimitri ia
lnınde bi · 
D'.Uftır nn~ çarpmış ve bacağını ınr-

ipekli kumaşlar hakkında hazırla -
nan talimatnamenin tatbikine geçile

ceği için dün akşama kadar ticaret o
dasında ipeklilerin mUhilrlenmesine 

devam edilmiştir. Bu arada verilen be 
yannamelerde k&bul edilmiştir. 

Fakat, kumqçılann hi.IA, niza.mna.
me hükümlerine uygun iJnal!t yapma 

dıklan görülmektedir. 
Bugünden itibaren fabrikalar, piya 

saya istandard harici ipekli çıkanrlar 
sa satamıyacaklar ve ellerinde kala -
caktır, 
Kumaşlara, her Uç metrede bir dam 

ga vurulması llzımgelen birçok f abri 
kalarm buna riayet etmedikleri görül 
müştür, 

Nizamnamenin tatbikinden iyi neti 

celer alınacağı ümidi vardır. Eski is
toklar elden çıktıktan sonra piyasada 
cins ve kalitesi muayyen kumaşlar ka 
ıacak, bu suretle Jaalk alışverişte al

danmıyacaktır. 

Rusya 5 26 114 
Yeniden yapılmakta olanlar: 

İngiltere 12 32 14 
Amerika 2 21 16 
Japonya 2 10 - t 

Fransa 1 16 12 
ltalya 28 !?.O 
Almanya 5 20 15 

1 Rusya 3 (Muta- 5 25 
savver) 

Bu cetvellerden anlaşılacağı gibi 
Ingiltere, şimdiye kadar eşi görUioıe
mit teslihat programı tatbik edıy(lr. 

HAFTANIN 
HADiSELERi 
KARSISINDA 

RESiMLER 

Şimali T ogolanJ'ta bir 
kabile Şefi •• 

7=== 

Afrlkadald eski AIDUlll mu.tem.lekeleri bugtiu siyasi dedlkecla .., 

.mıdur. Bu resimler, oralara alt 111&maralardır. 

la • Diınıtrt Haydarpaşa nUmwıe 
aıa.ataneeine kaldırılarak tedavi altına 

lllln1'tJI'. 

hrtJSat Veki.letinin emri üzerine, 
beyannamelerini veren müesseselere 
ait kumaelarm damgalanması bir iki 
gün daha uzatılmJfbr. 

Amerika da ,aşağı yukan ayni şe
kilde sili.hlanmaktadır. AmerikaDID 
sili.hlanması, sulh devresi içinde ya
pıldığından rekor kırmaktadır. Geçen 
temmuzda Amerika hesabına inŞa e
dilmekte olan harp gemilerinin sayısı 
7ldi, Yukanya koyduğumuz cetveller 

1 deki gemilerin tonları arasında fark 
vardır. Knlvazörlerin hacmi ve dö
ğllf kuvvetleri de biribifndien ço~ 
farklıdır. Muhriplerin de hactmlerı 
öyledir. Fransanm 2500 tonluk muh
ripleri vardır. Bunları küçük kniva
mr de sayanlar bulunuyor. Tahtel
bahirlerin hacimleri de biribfrlnden 
farklıdır. Fakat bu gemiler hakkında 
ketum davranmak ta adet oımuttur. 
Meceli. çok yakın zamana kadar Sov 
yet Rusyanın kaç tabtelbahiri bulun
duğu mal~ değildi. Şimdi de Sov -
yetlerin kaç tahtelbahiri bulunduğu 
katiyetle malfım değildir. Verdiğimiz 
rakam tahmine müstenittir. Japonya 
da kaç tahtelbahir yaptığını üşa et
miyor ve şimdiye kadar kaç tane in
şa ettiğini bildirmiyor. Daily Teleg
rapb gazetesinin deniz muharririne 
göı'e 1942 de Ingilterenin deniz inşa
at programı tamamlandıktan sonra 
lngilterenin 25 safı harp gemisi ve 
dünyanın en büyük 10 zırhlısı bun· 
lar arasında bulunacaktır. Bundan 
bqka lngiltere 60 yeni ve 10 eski 
krUvazörll, 9 tayyare taşıyıcmı, 8S - ı 
70 tahtelbahire sahibi olacaktır. 'Almanların ütedilıleri Togoland mmtemlelıaincle YGflYGft yerll'enleİt 8' tip.. 
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Müspet 
~uhlu 

Şefin Doğu Seyahati Berlin 
< .... ı .... , Bir aat kadar 111ren tetkiklerm- Görüşmeleri 

Bqkumandanma "Sal oU,, dllelUe den IODl'& istasyona dlSnmQeler ve B l 
mubblh etti. U5,30 de ~balma doğnı seyahat- aş ıgor 

Y 
A.tltilrk, bundu m ~ lerbıe devaın etıiıiflerdlr. {Bafl 1 incide) 

yer panldJyln l8bir balr1rmda umu· Ylh lı Hitapları Diler tarattaıı ltaıya barlcl)'e nuı Urttai. ,arka taratma ,.Uer, maktan Jıe1' ş.lin ·Dqcrbalnrdtı · 

( 1 laelde) ınl mUteUq a A~ Olmenden J.. DlJ&l'bakır, ~6 (A.A.)- Bu akfam n Kont Ci)'W>, ın,ntere mulahat • 
lbtl o1madJtı halde cllkkl.nlar ne- -.hat aldılar ve yol ~ _.. .. t 18 de Diyarbakm teretlendlren :!::1 ~:.t~.!~~= 
._ lrapalı? Bllt8n halt neN)'e a- dulu, aldıkları lsah&tWa memamı Atatllrk a1rfam ,.nlt1Dcle111cmra ma ve ...._,...,..e 
-.111? Nlhq9t bir kBledl tok kaldılar, m da polJl pgirmek lyetleıinde Bapekil B. CeW Bayar =~= =~.,: 
Jlllı 'tU ad•mla brtı1albm. :aano. bere Jıunml tr..ı.IM Pdller.Jlalk Ue Dabl»ye ve Nafia VeJdllerl, ordu yol yaJmı bir at* J1d tanı 
.._ .,._ 41aım ~ ~ a.tQbrOrd1L •1 O.. mutettftl ve blrincl umum mllfettif ~: ı.,ı.nnıw Da 

_ Bil eehrlD halkı ..,.., Dlıe mm, Atatlrldln emtlWtnl al~ ve laSr sevat ol4u1u b&lde llldmce timali zAf a..~: 
-.tam. IOIU'a hlDıa. B1JGk CWla' febrl J&· Balkevlnl, oma mtltealdp ordu eWıi İki ~ ~ Üclmis ..,_ıe 

- Buat wmanubr. Ovar ~ mı ....- lltiyorkr, cllclL s.ıt o- ve vtı&,.te maU1la lbmetı'hl tettif !erinin iki Jeır.tl aı•tadar • • 
n Jaıdıma slttlJer. nun Omrbe 4ulCIJll, cU,e llVintl• bııyarmutlardlr. Gerek ,userıthta d ve mem . .. Uiıılesi al' 

_ Çok mu para veriyorlar ki, b&J· ba7Jmdl. Atlıttlrk, BaJ O•ıwafe Ki- prek bu bbıalırm için.de bulunan bin en~ meselelerınahgöril§ el ~-
le dik ili am 8ımıkteJdnl de ~ u,. lerce vatandq candan plen teuhtır- zu ekte ise de d a ew ~ 

";anm Jrapayıp hep 1drdm bul ettiler, Dl)'arbüJrm ftll1etl hak lene A.tatllrke talim ve tabwtlrleri yadaki vaziyetin. aydmlanm':" ve P 
lltmtf1er land& tahat aldılar. At&tlltk huaUlll m anetmltlen:Ur. nWlWer meselesinin tufiye8ilıt 'baş. 

- Yok, param çalJtmı1a ıttttıer. treDile buıtm QölcUIUa ktD&rmda 1 Atattırk H&lkeviJıCe ctotruc& konfe lanmam beklenmektedir. 
Bu llDe mahau1 t)'l •.• C1ftQt bndt va- treade mdiler Gtllel IOlb etratm n.u wonmıa uimet buyurarak bura 1 Londra, 15 <A.A.> - lngilterenhı 
lltalarlle mahsulü kaldlramıyor. CI- da ya;,. olafak clôlqtdar, gimanl.; da mübarek kudumleıiııe intizar e • Roma büyük elçiaoile :rtalya hariciye 
Yarda ltgt bulunmuyor. l'ena haft. Ustilnd clin1 cUı.r _,. llld cllll abltan, memurin ve belediye er. nazın Kont Ctaao arumda g&;ıtme
Jar yaklqtı. Köylil bol mahaW kal-~ .S:. Oh' dlıtte Mac:; kim .,.. 1ld bhıl mttteca• )E&dm, er- ler yapılması talik edrmtft;ir. 
dınrla kuabaya borçlarım ödeye- .ıammJ&t edllcll. ~ .._ ak vatandıf1D fuılam ve drekli Reuter ajanBJDm bu meaele hak : 
eek, verıDertnt verecek, yeni tf19 Jar .....,, ımw ~ Atatlrk ann.,ıan arumda kencUler.IDe tahsis kında 18yledlllne göre, Londradaki 
alacak ... Mah8u1 bonluna k11aba 1- bu QOk JDIMm mata ldti1rMlul bil· edilen locayı tetrif etmltler ve ahne kanaat, bu g&llpıeler ioln 1spanyol 
cm fel&ket ko~ Bunun ~ htl· Jlk .W. _......-. PQlrdl. de lla1km m1llMd heJetl tanfllldan rneseleebılıı ııım ıwan dikkate alm· 
lbaet ve belediye, memurlara '* Bqar ft KldeD mDti:iMllltrl "'1 bll)'llk bir meharet1e Q&J1'11l p&11& • dıfl aman di.ba. mtlaait bir zaınanm 
...... Dllkklnmlar dQ1rlrAn1mm taya tlabat verdller9 At& .... im takdir ile cl(nJemtllerdtr. Bundan relecell nterkeziııdedlr. 
bJlldılar. Bu fahri ttçUer plla dal- olc1 • IODl'I. Atatllrk halka tevecaWı ederek --....-----------
rlllnde QlttoBere ~c!L Onlarda :a, .uu.-ı.. t11 lll5mlrl ~: larmı nakletttıer. Bu eıt btlyOk inl&-
hem bncUterlne alt tok )'alan men- ""'•ntl• ,.,...., "-YJrml lllle IODl'& tekrar Diyar !lln bile, bu yerterı zlya:M ederken 
taatltr içtn. hem Qlftcl tela. hem ele MacSen. 1D (A.A..) - OeotJ1 ıöıcta büsrd& ldwıuyoıum. DUııJamll en heyecanlandıfı belll oluyordu. 
hilktmetlı belediye IQlD aablJ10rlar. pgfren Atatllrk, öfleyili Oel~ fllHl ve m modern bir blnall fobıde Kahraman Tltrk kIZI Sablha Gök .. 
JJmıu anpl'1& diye de yapmıJOrlar. trenden inerek bir mUddet tevakkuf· modern, netta bir mu.tkl dtnllyetek çen, Atamm yambqmda yUrllyor, 
Acık bava çoru diye çoluklanm, to- tan IODI'& ayahatlerlne devamla aa- beteri~ medinl bir halkı hUIUfUD onun anlattrklarmı eanmlaflle cllnll-
euklanm, )'lyeoe1dertnt alJp Jar • at ıuo da Madene plcUJer. da lll halkm IJtnde.. Yor ve Ml'kes gibi o da ders alıyordu. 
fUma pser s1bl FWJer. ı.tMfOllda Birinci Umaml Kilfet- Bundan 4UJdufum sevk ve IUde- BJn:ıeroe Sıvaslı, kadm erkek, ço-

tlt ve Dyarbakır valtal, qpıakam tm nöldar yllbek oldufunu elbet? IUk çocuk mektebi kuşaıtmJe1ardı. 

HASAN 
Yaran yajll .. c• ve deniz kre..-Re 

Menelqeveac6acle• 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMi 

Çlllerl. slvllcelerl. .................. ,; 
IMIY•lm ı ıınfleltlr .. , ı••tl•rl glrelııl•' ... 

HAsAN iamine ve maıbsma dikJıtat. Y mdummda yeni bir devli" ICI· ve halk tan.fmdan kaqdan4dar. tak4lr e4ermDls. Bmla b,..setmekle Onla.mı içinde, At.attırkil 18 yıl ev-

IQw: Umumi menfaat ölClll- Atattlrk burada otomobtlle bakır ;üıtlJanm.,, veı yine bu binaya girerken ve çıkar- ·--------------------11!!1 1e mtllplt cablma clevrt. •• Bu clevriD madenleri oaülarma kadar td-ntlar 11..ı• caa . ken görenler vardi ve onlar heyecan 1 1 
lıeptm1s 1ç1a ftl'lm1I o1mu1 ....... ve te11at. 1ataat .. maden iltDllalı r~ r· J.arım zaptedemiyor, tıUııgilr ıınngilr K A c E 
taatlerhnill .-. bir pıe a&"mek bat1nn4• lllkadarlarün maıtmat Stvaıtan Ayrmken alhyorlardı. • Y 
Jbmıdır. Yubrdaki misalde oldufu abmflardn'. AtatUr.k li8eden çıkarken, Jmpıcla 
ıtbl huat •mam b.lıvelerde g8ril- 81VM. ıa <lklncltellin> -Atattlrk göz} b' ihti M E D ilk~ 1 A ~k yerde kol1anm ıavayıp köyltl- daem meaft sörtlt tanım bir tarafa lh"VM& gelir plmes, elki bir b&trra- .erbıl kurulıyan 60 lJk ır • 

eA ~ acak ruh kasa maJrmuma ve kendS ~ çarkmJ llDI un1andırdı Parti blnumcla bet yar. 
:::. tmdadm& ~ .:-ama: umumi h&yataı çarklarila beraber dakika ~ IODl'I. t&1'ihJ lise - Ey Ulu Ata, dedi. Seni bir ela- a; 

nı, ;::ı:.1 'peraber ha~&JJ, tohumu döndürmesine ihti,Yaç vardır. bln~a Pdi ve orada hali. o günkil ha görmeden ölürüm di~e çok kor· 
tlltlnmek mahlu1e ait fena ihtlmal- Bir Anglo Sakaonun vatanda.elık halile saklanan yatak odasmı gez· ku~onlum. Çok ıttkUr, gordtim. N~- I Gri Bat Dit Alnlan, N ....ı·1, A.rtr't" Romatizma I 
1er ~Amerikalı dOllt gibi teWrklet ile btslm ferdi menfaat te- dl, etntmdaldJare o lbb ilıtiaulan sibnnde VaJ'IDll ... Sen çok yap. •• di· p, •• e J ı •; 
ldlltl duymak beptmUe ta': get.. llkkilerin* ~da çok bUytlk bir m anlata. G&lerlnc!e 385 )'l1mm o he ye o dakikada duyduklarını anlat.. _ 
•'A'• IDlllfe var sil>' ı~U)'OJ'. Acaba u yecanlı gUnlerlnl hatniadıfmı gölte • nuya çalıştı. Atatilrk, kapıdan cı· 

11n..;,. ""'cft1r1•,.,..,. watand~ •-•• lna kadar •-'9J lllDf.- ren lflk ~. ~, kal'M!_ b~ -~ ~. ~; 
4ıqp1anm f~ dılrlhJıra alt mm ve yeni devrin faydalı UDSıırı.. rmd&ti ~ Wyöft şelriii. ~ııqt.n ~ 
'lr bqram1ık e1blile diye ~ ft olmamJM ...... ~~ ~~....,l\ bll& tafiror" Bll&mladı. 
ft1. lla'llnkt Jll&JllJllD lcfnde U. Javet, ftl"dlr, Ç1nk1: .......... ~~ hi la oda Atatlltk ı.a,ak wıutldarmda Sı • 
-ı bapta ~ aJlkl., bam maddell ferapt ye WaJsArbk __ ..... -w --~ Oııderimtz O vuhlarm, inlali.bm ilk g6Jalerjpde 
meaft t.enk1t ve dedikodu hududunu DrDeji olarak -.yada Tllrkten U.. u-. _, ~ ecll,orlardı. Ulıdisini DUJl bağ1rlarma butıtltn 
pgmlyor.. l'ena ve mtınuebetals o- t:tlnl yoktur. Bllttln it tu Uç nokta· ~ • ~ lfYaa4a bile bir m taıkdirle IÖyleıier. Sıvulılar 88lS 
larak ne duyanak aıaı ve mantık m. dadır: 'l'Urk ruhuna dofru olarak ~ V: ve ula birer habra kıy yılmm, o, ne olacat bellisis ıanıe • 
~ gecirmec1en .,.. tahld1E et- görmek: devlet ltltl'lade. ftM11mt men me önder~ U..ln. Alo- ııtnde de Mustafa Kemale bufi1Dkil . 
.._ iDPIDJ1& meyledlyoruL faat 6lçt1a1tnden a)'ftlmamak ve f• nu kım"ma ltttl. Bil .ı: bundan kadar candan bağlı ldBer. B 1 1 afi 

Bma )'ilana propapndalara kör nıat ve fedaklrhk huaulUIUla ntl- ıs yıl evvel 6 .,ım 19l9 da 8lfta kon Şu muhakkak ki, Şef, Sıvutu QOlr • Dlı dltı ft9Z 81 gr Pı rom zma 
klltae Jelll olduiumum farkedeml- mwıe olmak: yorttq1ıp alt Jenl ,rem aktedllndttl.,.. tarihi bir milat !yi t.aha&IUale aynldı. lstas~ OD Ye bOtlD alftlarmlm derhal keHr. 
,... vuUe tellk1dlerlnl, bir ~ )'&JllhDJltL' ıan çok mulıabbetll llelillll&Jlll, bu- • icabı•• , ... 3 kap ahaablllr 

ha'fUI ,aratmadan. Tiril fttwtır 8a1oD ~ .Wu 141 BIJliJl nu g&rtetlyordu. '- 1 1 • 

Yeni qdaa ma.pet ~· dn aa nJatmü... Oncler, bm'l4a ,._ eül ~ ha Çllnkil 8ıvaa, BUyllk Şef 1ç1n 6hni Tllldltlsiaclea ıt'rne• " Jerde wla "GR P N,, itte,.mhr. 
rlnln mı.t tola_. fttan· Altntli ._ TkUIAN t1rbJarak etl'afnı4eHlere bul batıra yecek ha.braıarıa doludur. -

y.._, 
ALI RIZASE --,.-.n 

-- -·-

Ak.DENiZ AAPLANLARI 

BaJl'llll ... amfnl Drab'ye ,. tiftlli ID'ada lqWs kaptanı ~ 
rot lrftmeelae catmlt bulauyoıdu. UldD B&yram'm lörclutUııe g6re 
Dnlıe 1- -.. pek ~ bir it yapmıttı; atıııan kaptan dfltmaı: 
....-., .. WıriD'htBe, QOk IO kulmUlt olduiuncfan etrafı arkadaıı 
... Aft11111D tebef.S ile anlmak t1Jlere idi. Bepalnclen kötilltl bunl&-
1'8' lnaa6a Jdrl&M Jaım.t1t tapan yol va Onevia kacbrpaı da bulua
dallllllill -.,... ~ legU melli idi. Tllrk reia bu durumu gö-
rtlliol, b&Jlll Jalılı, lıllDdl JrtDdlsfne : 

- Jngl1iz kaptanı. konuttufam us plim kendisi bozuyor, niçin b81.· 
Je 101mlclu.. T ._ illi ıra~ dil fl!Cek! cli7e IÖJleııclt. 

Tnrk kaptanı g6klerden, buluda rdan yardım llter gfbl g&lertnl 

-.No. 36 IJ Re11am: 
MONIF FEHiM 

çeyrea'.ne, bqmm tlatUne Qe9irdi, IOnr& bqka bir )'Ol bu1&mlm'f aftll 
cmmenonerm bqmcıa bl1l1mad Dayı babaya: 

- Haydi, il.Diye Ptb'meden benim ldlçflk sandalı suya atsmJalt, 
In,W. kaptanma tehUkeyt ~ k için bafka yol gOremf)'OrWll; 
bu l'Olglrm, pla haft top, tllfek dumanmı olcluju sibl cmunla lapui" 
yol kadlrgalan arama yıtmıt olduğundan o, etrafım g6remiyor, WS 
de hanmJM1a oraya ,.ıtpmtyor ms •.• 

Dayı Babanın 1ra1m leld De wr dlll bir kumanda, Ulakta yüm4a 
ortaııfl tutmut Olan l&ln' top uful tuJarı aruıncla c!tıyaktu. 

<ArkuıvarJ 
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.. Almanyadan · PiY ASA DURGUN 
Unitürk 

Bu· Yeni Fırkanın Lideri 
üyük Şöhret Kazanmıştı 

Getirilecek 
Dün borsada Unitürk birdenbire 

düşmeye başlamıştır. Iki gün evve -
line kadar yavaş yavaş 15,80 liraya 
kadar yükselen bu tahviller, dün 
14,95 liradan açılmış, evvela 14,40 ve 
14,75 lira üzerinden muamele gör _ 

Alman ithalat Bürosu 
Bütün ihracatçılara 
Permi Verm·yor mı? -15-

Bir taraftan gazetesinde, hükUme 
te ve cemiyete hscu!nlar yaparken 
(Caka ve tahakküm) başlığı altın
da yazılan ateşli yazılara imzasını 
koyarken .. Dğer taraftan da kah
velerde, krraathanelerde, meyhane
lerde: 

- Ah o (Sazaniko) lar yok mu? 
Diye, nutuklara girişmişti .. Hü

seyin Hilminin verdiği manaya gö · 
re, (Sazaniko), (Selanik Yahudisi) 
demekti. Ve yine Hüseyin Hilmin;n 
zihniyet ve mantığına göre, (İtti
hat ve Terakki Cemiyeti), Selanik 
Yahudilerinin kurdukları, gizli bir 
ınenfaat dolabından ibaretti. Bina
enaleyh, bu dolaba kapılıp ta (lt
tihatçı) lığı kabul edenler de 
(Sazaniko) cümlesine dahildi. 

Muhalefet ateşlerini gizliden giz 
liye körükliyen birtakım kurnaz 
politikacılar, Hüseyin Hilminin saf 
lrğından, cahilliğinden.. hatta ha
zan, küstahlık derecesine çıkan per 
vasrzca atılganlıklarından pek çok 
jstifade ediyorlardı. Ya bir kahve
de nargile çekiştirirrken, veyahut 
bir meyhanede üst üste kadehler 
devirirken, - tıpkı, makineli bir ço 
cuk oyuncağı gibi- onu kuruyorlar .. 
Ortaya kapıp salıveriyorlar,. Itti
hatçılann aleyhinde, kör bir filet 
gibi kullanıyorlardı. 

Artık gazetelerde sık sık (Hüse 
Yin Hilmi) den bahsediyorlardı, 
Raftada hiç olmazsa bir iki gün, 
onun divanı harbe çağırıldığından, 
'\l'eyahut (gece hanesine avdet e
derken, eşhası meçhule tarafından 
darp ve tehdit) olunduğunu yazı
}'orla ı. 

Sosyalist fırkası reisi; bu bUyUk 
§Öhreti kazandıktan sonra, artık 
(Paris) e kadar bir rseyahat lüzu 
nıunu hissetmişti. Bu seyahatin se 
bebini soranlara da, lakaydane bir 
lisan ile: 

- Canım .. Şu, bizim (Jores) ha 
her göndermiş .. Beni istemiş ... Gi
dip onunla görüşeceğiın demekte 
idi. 

Malum ya; ( J ores) , Fransız Sos
:Yalist fırkasının reisi; ve bütün 
dUnya sosyalistlerinin perestişkarı 
idi. .. Hüseyin Hilmi mi, onunla bir 
hıülakat şerefine naik olmak iste
ınişti; yoksa, Jores mi, bu sosyalist 
1:ürkü merak edip görmek istemiş 
ti?·. Bu, malftm değildi. Ancak, 
hatırımızda kalan b;rşey varsa, Hü 
Se!in Hilmi hakikaten Parise git
ınış; ve J ores ile uzun süren bir 

hıülfıkat icra etmişti... Meselenin 
~-m~rark edilecek ciheti şurasıdır 

• dunya Iisanlan hakkmdak; bü
ti.in nıaluumatı on beş yirmi .keli
~e~i geçmiyen, sosyalizm hakkın
. akı bilgisi de pek gülünç şeylere 
ınhisar eden Hüseyin Hilmi ile, o 
:meşhur sosyalist lideri, acaba na-
sıl anı 1 
1 

aşmış ar .. Nelerr konuşmuş.-
ardı? .. 

t liüseyin Hilmi, Paristen dönd~ 
~e~· sonra, artık büsbütün birr sos 
~~st azmanı haline gelmişti .. Bü 

başlığının altında: 
on~Biri yer, biri bakar ... Kıyamet, 

an kopar) 

gaVetcizesi göze çarpan (lştirak) 
ze e . d ti sın e, birçok heyecanlı neş-

Yata gri" . . 
nu da . . ışmış~· ı:nutmadan şu-
zet . ~aveedclim kı; (Iştirak) ga 

esının he .. h iınza r nus asında, başlıktan 
tun Ya kadar yazılmış olan 16 sü
'revl:zının te.k muharriri, (Baha 
her Bey) di., Baha Tevfik Bey, 
lleve neden!'ie Hüscvn Hilmiyi çok 
hi" br :·· Kendis1nin, sosyalistlikle 

';< ır rk 
b·· • a a ası olmadı!h _ hatta 
c.ı.useyın Bi . "' ' 
on pa lmıden, bu yazılar için 
leri . ra da almadığr - halde, vakit 

nın pek w 

Sinin s""t ·çogunu, !ştirak gazete 
?'ederdi u unlarını doldurmıya has-

liüseYuı H"l . . . 
rnış. 1 mı, ışı azıttıkça azıt 
ın~tl artık lttihatçıların ve hü.kii
rnışt~ !!la~:u .tahammUIUnii taşır
llilrn>b?untin btrlnde, Hüseyin 

1 ır rdaha tevkif · · · 

,,- ·--~-

müştür. Bu düşüklüğün sebebi araş 
tırılmış, neticede Almanyada bıoke 
olarak bulunan ünitürklerin arbit _ 
raj suretile serbestçe Türkiyeye it _ 
haline müsaade edildiği anlaşılmış _ 
tır. 

ı 
Fakat, getirilecek olan Unitürk _ 

!erin b'oke hesaplar üzerinden mi 
voksa, C kontenjanı hesabına giren 
navlun, komisyon veya sigorta pa _ 
raları hesaplarından mı hamsup edL 
leceği henüz belli değildir. • 

1 
Anadolu tahvilleri 40,15, Mümes

siller 39,50, Ergani tahvi'leri 95,30, 
Merkez Bankası 95.25. Sıvas Erzu
rum hisseleri 101 liradan · muamele 
görmüştür. 

Dün, ihracat malları piyasasında hissolunur bir durgunluk ol
muştur. Sovyetler keçi ve oğlak derilerine alaka göstermiye haş
lamıtlar ve yapılan teklifleri kabuletmi9lerdir. Ancak bu mallar 
üzerinde henüz fiyat belli olmamıştır. Fransa, İngiltere ve Alman 
ya için görüşmeler yapılmaktadır. 
Almanya ile yeniden biraz iş baş- 1 

lamıştır. Ancak muayyen firmalara 1 ç k R •• • • 
pirim veren Alman ithalat bürosu- e e ı • $ 1 n 1 ft 

Satın Aldığı 

Tütünler 
Fındıklıdaki eski Mebusan Meclisi binası •. Londra borsası bir ister1in karşılı

ğı 147,18, öğle üzeri 14.7,56 ve akşam 
147,50 frank olarak göstermiştir. 
Bir isterlin, ayni borsada 4,9985 do
lardır. Borsamızda ise bir ister'in 
623 - 625 kuruştan muamele gör
müştür. 

nun bazı ma11arı toplatmak istediği 
anlaşılımştır. Almanyanın, ellerinde 
stok bulunduran geniş sermayeli mü 
essseselerle iş yapmak istemesi pi -
yasamızda Almanya için bir nevi in
hisar vaziyeti kurulduğu kanaatini 
vermektedir. Tiftik gibi diğer Türk 
mahsulleri için de yaılnız bir kısım 
firmalara primi verilmiş ve Alman
yaya yapılacak ithalatın serbestisi 

Münakasayı 

Kazandı? 

Bekirağa bölüğünde, bir ay kadar 
yatırıldıktan sonra, sürgün olarak, 
~asta_monuya gönderilmişti. Hüse
yın Hilmi lstanbuldan gittikten son 
ra da; dünyanın (fırkalar tarihi) 
nde bir eşine tesadüf edilmesi ih
timali olnııyan bu tek cepheli ve tek 
fertli (Türkiye Sosyalist fırkası) 
da bütün hatıralarda gülünç bir iz 
bırakarak ortadan silinivermişti, 

H ürri!et ve itilaf fırkasrnm 
dogmasına takaddüm eden 

hadiselerin en mühimmi, (Hızip) 
meselesidir. 

Evvela şunu itiraf edelim ki; 
Meşrutiyet tarihinde çok mühim 
bir fasıl teşkil eden bu meseleyi, 
bütün ananesile yazmak, bu mev
zuumuzun haricindedir. Ancak; bu 
meseleye karışan bazı mühim zeva 
tm, kısa bir müddet sonra (Hürri
yet ve ltilaf frrkası) nm mukadde 
ratrna hakim olmaları dolayısile, bu 
siyasi hadiseden kısaca bahsetmek 
zaruridir. 

Mebusan Meclisinde; her husus
ta tekamül etmiş fazileti, hakiki ir 
fan ve ilmi, ahlak ve seciyesinin 
salabeti ile temayüz etmiş bir Türk 
mebusu vardr ki bu da, CB::ıhkesir 
mebusu, Abdülaziz Mecdi Efendi) 
idi. 

Bu zat, (Dmiye) denilen sarıklı 
sınıfa mensup olmakla beraber; 
kafası, üç arşın sarık içine inhisar 
etmemişti. BHa kis; asnn bütün te
rakki ve teceddüt umdelerini, si
yasi cereyanlann ilmi şekillerdeki · 
mahiyetlerini tamamile hazmede
rek kafasına yerleı:ıtirmiş .. Kendi
sini tamvanl::ır arasJT'da, mümtaz 
bir mevki elde etmişti. 

lttihat ve Terakki Cemiyetinin 
gördüğü hayırlı işler varsa, onlar
dan biri de, bu zatı mebus seçmesi 
idi. Sırası gelmişken, küçük bir is 
titrad olarak şunu da arzedelim ki 
ilk Osmanlı Mebusan :Meclisinde, 
Türk milletinin hukukunu büvük 
bir sükun ve hakkanivetle müdafaa 
eden bu zat; - Istikl~l mücadelesi 

içinde - şon Osmanlı :Mebusan Mec 
lisinde de Türklüğün büyük şerefi 
ni, sarsılmaz bir iman salabeti ile 
müdafaa etmiş .. t~ğal ordusunun 
Meclise müdahalesine göeiis gere-

" rek, milli miicadele tarihinde de 
hürmetle anılıı<':ak bir hatıra ile te-
mayüz eylemişti. 

l!'?te bu zat: 1327 senesi Mart a
yınm baslarında; Meclisin encümen 
odalannm birinde. 'T'ı:ı.lat Bevle baş 
ba ~a verip görüşürken; söz. (nıu
haHler) e intikal etmiı:ıti. Bilhııssa 
Giimül<'tineli !~mail Beyin teşkil et 
ti<Y; ftrlr<>ntn v;ı'licıi ii7Prirı~P 11711TI

C!l hfr h<ı"'hHlıal <'f''l'PV"l'I E'"ll"!")l<ıtİ. 
Mesrutbrpt sivagptinin :<"ahı:ıhnr 

tamıımile kavramış olan Mecdi E
fendi: 

- Bu, bövle olmıyacak Talat 
Bey... Muhalefete karşı, imha si
yaseti takip etmek: hiç bir za
man doğru olamaz .. Yap11acak bir 
şey vaZ"Sa, o da şudur: Muhalefe
tin, tam bir silkfın ve itidal daire
sinde cereyanını temin etmek .. Mil 
leti; meşrutiyetten beklediği feyiz

eleme 

Dedi. Ve, Talat Beyi düşündüren 
bu sözlere, şunları da ilave etti: 

- Istersen, şöyle birşey yapa

lım ... Mecliste, şahsi ve milli ihti

rasların önüne geçmek .. Daha cid

di ve daha şuurlu münakaşalarla 
işleri yürütmek için yine bizlerden 
mürekkep yeni bir fırka yapalım .. 
İttihat ve Terakki fırkasının başı-

na sen geç .. Yeni fırkanın başına 
da ben geçeyim. Böylece, meclisi 
serseri münakaşa ve muhalefetten 
kurtaralım. 

Talat Bey, bu sözleri dikkatle 
din1edi. Başını önüne eğerek: 

- Fena olmaz. 
(Arkası var) 

Sakız Baklnsı Tohumu 
ithal Edilebilecek 

Yurdumuzda yetiştirilmekte olan 
sakız baklası, yavaş yavaş ikliın ve 
topraklarımıza alışarak vaziyetlerini 
kaybetmeğe başlamıştır. Bu cinsin 
yetiştirilmesine yardım maksadile 
sakızdan tohumluk bakla ithaline zi 
raat vekaletince müsaade edilmiştir. 
Vil ;yet ziraat mildürlüğU, arzu eden 
lere kolaylık gösterecektir. 

tahdit edilmiştir. 
Almanyanm memleketimize yaptı 

ğı ithalatta hiç bir kontrol olmadı
ğı ve serbestiyetin bütün icapları 

yapıldığı halde Alman bürolarının 

bu hareketi neticesinde fındık, üzüm 
gibi mahsulllerimizin fiyatlarında 
bazı değişmeler ola.cağı söylenmek -
tewr. Buna karşı, alakadarlarca la
zım gelen tedbirlerin alınması bek -
!eniyor. 

Zahire Borıcmnda 
Günün başlıca ıatışları 

Dünkü zahire borsası gevşek geç
miş, fakat, gelen bütün mallar satıl
mıştır. Yumuşak buğdaylardan 48 
vagonluk sıra mallar 5,22,5 - 6,10 
kuruştan, 1-2 çavdarlı Polatlı mal
larından bir vagon 6,22,5 kuruştan, 
sert buğdaylardan beş vagon 5,22,5 
--5,35 kuruştan satılımştır. 

iki gün içinde piyasaya gelen on 
sekiz vagon Anadolu arpası da kilo
su 4,08 - 4,10 kuruştan ihracat için 
satılmıştu-. 

Açılan 

Kimler 
Çekoslovakya tütün rejisinin mem 

leketimizden 1.200.000 kilo tütün al
mak üzere açtığı münakasa netice. 
lenmiş ve kazanan firmalar belli ol
muştur. 

Bu münakasa ile Çekoslovak reji· 
si memleketimimen 54 7000 kilo· 
su Izmit, 230000 kilosu Trabzon, 
137000 kilosu Samsun - Bafra, 
95000 kilosu lzınir, 95000 kilosu Gö
nen, 50000 kilosu Düzce, 60000 kilo
su Taşova, 35000 kilosu Marmara. 
menşei olmak üzere 1249000 ki
lo tütün satın almıştır. 

Bu mühim münakasada kazanan 
firmalarla bunların verecekleri men
şe ve miktarları da aşağıda ya.zryo • 
ruz: 

Onu da Bilmek LCizım Anadolu cinsinden iki yüz bin ki
loluk bir parti çavdar ihracat için 
fop Mersin ve kilosu 4,10 kuruştan 
müşterisine verilmiştir. 

Mitat Nemli 60000 kilo Izmit başı 
bağlJ, 50000 Trabzon lskenderiye 
kari, Borovalı zadeler 35000 kilo tz
mir, Yaprak Limitet Şirketi 20000 
Izmit Samsunkan, Kufler 25000 ki· 
lo Izmit Samsunkan, Ali Ağazade 
30000 kilo Samsun tonga, 50000 lz
mit tonga, Başaran kardeşler 50000 
kilo Trabzon, 20000 kilo Samsun -
Bafra tonga, Iskender Mehmet Dra
malı 35000 kilo lzmit başıbağlı, 
10000 Gönen tonga, 35000 Marmara. 
tonga, Felemenk Türk Tütün şir -
keti 20000 kilo lzmir tonga, 15000 
kilo Bafra, 60000 Taşova Samsunkfı.· 
rı, Herman Espirer 10000 kilo Akhi
sar tonga, 20000 kilo Izmit başıbağ
lı; Mısıryan 15000 kilo Bafra bıçak, 
Sedetko 50000 ki1o Trabzon, 30000 
kilo Samsun - Bafra tonga. 25000 
Izmit. Düzce Samsunkan. 25000 Iz
mit, Düzce tonga. 15000 Gönen ton
ga; Şerif Rıza 30000 kilo Akhisar 
mahsulü tonga, Abdi Fuat 20000 ki 
lo Izm;t başıbağlı, 10000 kilo Gönen 
başıbağlı, 7000 kilo Samsun Maden 
tonga; Papadatüs 40000 kilo Izmit 
yakabasma, 25000 Gönen başıbağlı; 
M. Moskof 25000 Izmit başıbağlı, 
20000 Polathane Iskenderiyekarı, 

IDç te temiz ve eğlenceli bir iş 
değil ama, hazan ona müracaat 13. 
mn olur. Hem müshil i.18.ç içmek
ten çekinenler oınu Meta seve seve 
yaparlar. Tenklyeyi söylemek iste
diği.mi tabii anladınız. 

Eski zamanlarda bu küçiik a.nıe 
Jiyatı hekimler kendileri yaparlar, 
bu işi görmekten hoşlannuyan ta
biat sahibi hekimler de onu 
çıra.ldanna gördürürler(li. O 

zamanlarda hekimlt-riu baş te
davisi tenkiye yapmak veya 
yaptırmaktı. Hekimin şöhreti yap 
tığI ve yaptırdığı t.eıılnyelerin sa
yısı ile ölçülürdü. Onun için bir he
kim resmi yapddığı va.kit başında 
uzun takkesi ve elinde kocaına.n şı 
rmgası mutlal<a tasvir edilirdi. Şı
rınganın kocaman olması her has· 
ta için ayn ayrı doldurmak zahme
tine girmemek içindi, hekim ~ırak 
ları §ırıngayı yerinden çıkarıp baş 
ka bir hastaya sokarlardı. 

Tenkiye şırmgasmm okadar bü 
yük olması, bir de, onun ilk mu
cidi olan bizim büyiik Türk heki
mi lbni Sma'ya gösterilen saygı
nın büyüklüğünden ileri gelmişti. 
O büyük hekimin fikirleri bütün 
dünyada asırlarca. müddetle lıakiro 
kaldıkça. tenkiye şırıngası da. in
sanların kar\ltını temizlemekte de
vam etmişti. Sonra, Fransızların 
meşhur edip ve artisti Moliere'in 
hicivleri şırıngayı l'ağbetten diif?Ür
dü. Böylece, edebiyat hekimlikte 
inkılaba sebep oldu. 

Bununla beraber tenkiye büsbü
tün unutuım.uş değildir. Eski şe
kilde kocaman şmngalar artık he
kimlik müze1erinden ba~ka bir yer 
de görülmezse de, ooun yerine kul 
lamla.n, şişeden veya madenden ya 
pılmış, bildiğiniz, 'rrigatörlerdeıı 
hemen her evde bulunur. Bazı me 
raklı ailelerde büyük, küçük her
kes için ayn ayn vardır. Onu ba
yanların hususi temizlikleri için de 
kullandlklarmdan bukadar çok ya
pılmıştır. 

O küçük işi yapmayı herkes az 
çok bilir. Zaten bilınlyenlere de a, • 
let _nastl_ ~~ılacağmı kendisi gös 
terır: Bır' iki litre su alMlak ka
dar bir kap, önündeki dereceli şi
§6 boru içinde llekadar su bulun
duğunu bildirir, bir buçuk metre 
uzunluğunda lastild:en bir boru ka 
bm altına takılmış, lastiğin öteki 
ucunda da mus1utclu ve sert Jas
tikt~n yahut §işeden yapdmış bir 
kan öl. 

Ancak '6unu zararsız olamk kul
lanmak için bir~ kaidesi vardır.' 
Bir kere tekmil aleti, kullanmadan 
önce lıer defasında kaynar su içer
sinde on dakika. kadar tutmak la
zımdır. Bu kaideye aikkat edenler 
azdır. Onun için teınkiyenin zarar 
verdiği de görülür ... Aleti temlzle
ıniye yanyan kaynar su, 35 dere
ceye kadar soğuduktan sonra, is
t~rseniz, içeriye şırınga edllıniye 
de yarar. 

Tenkiye hazme dokunmamak i
~in yemeklerden iki üç saat sonra 
yapıbr. Şırmgadan önce mesaneyi 
boşaltmayı da unutma.mahdır. En 
iyi vaziyet yatakta sağ tarafa yan 
yatnaakttr. Bacakları kıvll'ara.k bir 
yastık üzerine koymak işi kolaylaş 
tmr. Yatağa muşamba. yahut ka
im ve katlanmış çarşaf koymak ta.
bil bir ibti3·atır. 

Bir de Şll'lnga edileın yerin teşri
hini biraz olsun bilmek laztmdtr. 
Orası üç santimetre kadar göbeğe 
doğru gittikten sonra, hemen a-

mudi olarak arka.ya doğru kıvrı-

Sarı mısır 4,28, ceviz içi 30 kuruş
tan müşteri bulmuştur. 

Keçi kılı 51 - 52,5, tiftik mal 130 

-135 ve Anadolu yapağısı 57,20 ku
ruştan muamele görmüştür. 

Kereste 

Fiyatları 
Yiikseldi 

Piyasaya kafi miktarda mal gel
mediği için kereste fiyatları yeniden 
artmıştır. Son aylar zarfındaki yük
seliş on lirayı bulmuştur. Eskiden 

metre m;kabı 28 liraya alınabilen dö 
şeme tahtalarının metre mikabı bu
gün en aş:ı.ğı kırk liraya satılmakta
dır. Çıralılarm fiyatı da 43 liraya çık 
mıştır. 

Alakadarlar piyasaya az ma,1 gel
mesine sebep olarak eskiden Istan
bula gelen mallann mühim bir kısmı 
nm tçanaodluya sevkedilmesini sebep 
göstermektedir~er. Yer yer hızlanan 
imar faaliyetleri kereste istek~erini 
yükseltmiş ve bunun yeni orman ka

nunu ile ayni zamana rastlaması pi
yasadaki bu sıkmtıyı artırmıştır. Ge 
len malın mikdarı bu azlıkta kaldık
ça bu vaziyet devam edecektir. 

lır. Şırınganın kanülü de ilkin üQ TA PÇ 
santimetre öoe doğru gitmeli, son- ' • Y f N İ Kİ _, 
ra al"kaya doğru kıvrılarak giren Aradığınız her kitabı ve tyı 
kısmın tekmili altı, yedi santimet- nrtasiye çeşitıerinl YENl K1 
re kadar olunca orada durmalıdır. rAPÇida bulabilirsın.iz. Altı ku 

Münir tbrahim 22500 kilo lzmit ba
şıbağlı: Yaprak Tütün Limitet Şir
keti 20000 Samsun Samsunkarı, 
60000 kilo Trabzon, 50000 tzmit 
Samsunkarı. 60000 Gönen tonga, 
Ha.san Kozlıcalı 50000 kilo İzmit 
Karşryaka başıbağh; Onbaşı Oğlu 

40000 Izmit başıbağlı; Kavalalı Ta • 
bir 65000 Izmit Samsunkarı. 

Bu firmalar hazırladıkları parti • 
teri Prağa sevketmeğe başlamışlar .. 
dır. 

Diğer taraftan Fransız rejisi de 
memleketimizden yüksek kalitede 
tütün almak üzere bir münakasa aç
nuştı. Bu münakasa da neticelenmiş 
ve bu reji de mem'eketimizden 400 
bin kilo tütiln almağa karar vermiş 
tir. 

Polonya rej"si de 937 mahsulün -
ien yakında münakasa ile 800 bin -· \ kilo tiltün alacaktır. 

o vakit musluJ{ açdarak su bırakı - ruşluk posta pulu gönderenlere 
b tr · Ltitaplar hakkında mektupla iza .. 

0
-_-- • 

r. rıgatör yataktan yalnız elti hat verilir. Taşradan sipariş a Adanada Komur Fıyatları 
santimetre yükseklikte olursa a- lır ve gönderir. Adana, (TAN) - Belediye ilk 
kan suyun hlZI tam muvafık olur. t.,hııhnl Anlrnrı:ı rı:ıı'lıiPc;i Nn ~fı h.aml~dc üç vagon odun kömürü ge-
Yalnız ılık su ile tenki~Te edildiği \'a · l ill•••••••••••--1 tırtmış ve bunu 4,5 kuruştan pera .. 
kit 250 nihayet 500 gram yetiı;ir. kende satmağa başlam1ştır. 
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YA GINA GiDERKEN 
ir Itf aiye Arabası 

~ ağazaya Girdi, 1 Ağır 
2 Hafif Yaralı Var 

Kazadan sonra hadiae yerinin manzarası .• 

Dün sabah saat 9,30 da Karaköyde 
feci bir otomobil kazası olmuştur. Be 
yoğlu itfaiyesine ait şoför Nusretin 

Şoför ne diyor? 
Şoför Nusret, kazayı şöyle anlat -

mıştır: 
idaresindeki 30 numaralı itfai~e ara- .'- Karaköyc geldiğim zaman vi
bası, yolunu şaşırarak bir magaz.aya rajda duran tramvayın hareket etti -
~mfş, biri ağır oı_m~k Uzere üç kişi ğini gördUm. Serbestçe geçebilmek
yı yaralamıştır. Hadise şudur: l liğim için bana yol açtığını zannettim. 
DUn sabah KuruÇC§mede bir yangın ı Fakat, tramvay birdenbire yine dur -

çıkmış, vakanın akabinde Beyoğlu it- du. Ve bu hareketi iki defa tekrarlı -
!niyesine mensup arabalar yola çık - yarak beni şaşırttı. Aradaki boşluk -
mışlardır. tık dört araba, Şişhane tan gcçemiyeceğimi anlnyınca sokağa 
yokuşunu indikten sonra l{araköy sapmak istedim, kaza vulrua geldi,,, 
palasm önUnden Necati Bey caddesi- o- -
ne saparak yollanna devam etmişler 
dir. İtfaiyeye yol veren diğer nakil va 
sıtalan, arabaların sonu geldiğini zan 
nederek harekete geçmi§lcrdir. Bu sı 

Liman İçin 
Pireden 30 Kadar 

rada da şoför Nusretin idaresindeki M Al k 
arozoz, yokuşun başından gözükmüş- avna ınaca 
tür. Nusret, Bankalar caddesinden ge Liman işletme idaresi namına. Uç 
çerek dönemeç yerine yaklaştığı sıra kişilik fen heyeti, yeni liman vasıta
da karşıdan bir trnmvay arabesmın lan almak üzere Pireye gitmiştir. 0-
geıaıgını gormuş, çarpışmamak ıcın r~dan limanımızın ihtiyacına elveriş-
butün Otomobili . ..t••· Do • Jı 30 kadar ah~p mavna satın o.ima-

rın ge~~ıgı muz . . 
gokağına sapmak istemiştir. Fakat, caktJr. B_u mavnalar, sll~tle get.ınle-

b -n ti f 1 ld _ . . d. rek scrvıse verlleceklerdır. nra anm r:ıura az a. o ugu ıçın ı-

reksiyonu idare etmek kabil olama _ Diğer taraftan liman işletme fdar~ 
mıcı ve aro k ğm kö ind b si, evvelce bir müteahhide 40 yenı 

!;/ zoz so a şes e u - . . · t i ti Alay 
lunan Sabri A k d .• mavna ınşnsını sıparış e m ş . -

cunun un ura magaza 1 d ıl kt 1 b aı r 
Sına "a k 'trl 1 ri 1 k ı a yap mıı a o an u mavn a m 

:ıı rpara vı n e parça ama . ,.; 
suretil 1 · · · t' mşaatı fena havalar yUzUnden ge~k-

e çerı gırmış ır, mektedir, Liman işletme idaresi mav 
itfaiyenin geçişini seyretmek için o- na müteahhidine bu vesaitin süratle 

rada duran Osman ismin.de bir Yalo- inşa edilerek tesJimfnl bildirmiştir, 

valı otomobille dıvar arasında kala - Bunlar da geldikten sonra limanda 
ra."k ağır surette yaralanmı§tır. Dük- bilhassa son günlerde had bir hal alan 
kti.nın adamlanndan Zeki ile Bebekli mavna buhranının tamamen önüne 
Saim isminde diğer bir yolcu da çok geçileceği umuluyor. 

Istanbul asliye altıncı hukuk mah

lstanbulun Yeni BUL ACA 
PICinını Seyrederken DünkU bulnuıcn.nm bal edilmiş 

(lla.n 5 incide) 
Bugün Galata tarafı için yapılmak

ta. olan masraf, boş değildir: Çiln
kü bu nhtımlardan ~ehir, her zaman, 
nihayet kendi mahaJli h.ıibatlan ve
ya l\larmara ey:rlisef eri için istifade 
edecektir. Knratnksileri ıkadnr ~oğa
laca.k olan, deniz tnksileri de burnla
ra yıına..~akhr. 

Bayır, gele<>.ek zamanlann limanı 
1 lanbulun Marmara tarafında, Ata
türk bulvnnnın nUuıyefuıde olmnh
clır. Gar ,.e Fery Boot, blittin mese
leler burada ha11eclilmelldlr. 

Fakat şehirci anntkiir, bu husu -
larda, ancak hiilcumatfn knrannn gö-

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

BUGUN'KU BULntACA 

1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 

re hareket cdeblllr. Pro t'ta. öyle ya- ------~-:--ı 
pıyor. 1 l 1 

Prost, ehrl yeni caddeler, mey- 2 -~I _ı...1 _ı...1 ~~:d-_;.~=:-ı 
danlar ve yollarla. clhnzlarken, biiyttk 3 __;'~':.-!..\ ....,:,,,~~.-;.---::;::;;--1 
bir akıl ğlığı ile, ve mevcnt lmkiln- 4 1 1 1 
lan gfizUntil!llle tutarak, hareket edi· ~ •• 
yor. Herhangi yeni bir yol nçılırken, ...... ......!~! !!!..!I ~__.ı~~~+---'1 
lstanbulda. üç ma raf mukayesesi 6 !!!.l...-.l...-~,,!-..!-..!!.~-:---:--1 
yapılabilir: l timlik ederek açmak 7 ,_:,.I ....:.,,1 ,,,,...!~__:_;~l-=;l-"'i-1 
mı, tünel yapmak mı, ynhut nsma yol E 1 rl 
mu daha ucuz \ 'e faydalı olur'? Çün- 9 1 l 
kü l taııbul, birçok nokt.nJnnııda. her İl 
Uç tertibe eh·el".İl)lidir. Tesbit olumıu- 1-..:...----"::::.:.------
ynn bir ;plôna ait ır üşnsma kim e e SOLDAN SAGA: 

1 - Blr91evi helva 

2 - Eğlence - Valde ' 
3 - İnce del:ril - Bir srm açığa 

izinli olnuulı,;rı için, yer tnsrih et
nıemekliğimi mnzur görmelisiniz. Fa
kılc Prost'un sruıatine emniyet edi • 
lecek, ve onwı ı>liı.nı bir kiil _oın_rak 
nlmıp, ~urn ı bıırn.;1 tnhrip ec.lılm~ye- vurmak 
ook ,.0 ispekUliisyoncuJnrlıı dığer 4 - İnatçı - Peygamber adı 
menfaatçilerin tesirleri önU!ıe geçlle- 5 - Bir nehir adı. 
cek olursn, pek az zamanda \'e lrnlay 6 - Sayıların bilgisi - Uzun dey-
ca., AtntUrk devri Istanbulunon yeni nek. 
çehre.si bclireblleeelrtir. 7 -Mevsim - Keçiboynuzunun 

8chirci snnn,kiir, şehre nlt bUttin 
da~·nlan başarmak zanıretindedir: arapçası 
Plan yaptığı zrunll!l, onun gerçcldeş- 8 - Emir - Latife - Karanın 
me imkftnlımm da hnzırlıyocnktır. O· yarısı 
nun için J>rost bir de knnun projesi 9 - Bir nevi kumaş - Ayakta. 

Sındırgıda Parti Binası 
Sındırgı (TAN) - Bir seneden 

beri yapılmakta olan C. H. Partisi ve 
HalkeVi binası inşaatı bitmiştir. Bu 
günlerde küşat resmi yapılacaktır. 

PAMUK SANAYii 
TORK ANONiM ŞiRKETİ 

1 Üçüncü tlan 
Pamuk Sanayii Türk Anonim Şir 

keti Hlssedarlarmın 7 Birinciteşr~ 
1937 tarihli fevkalade içtimaında it· 
tihaz edilen karara göre mezkur Şir
ket feshedilerek tasfiye haline ko -
nulmuş ve Bay Aroldo Vannucchi 
Tasfiye memunı tnyin kılınarak Şir
ketin tasfiyes"ni icra için kendisine 
kanuni en geniş snliihiyetler bahşe
dilmiştir. 

Şirketten alacağı olanların, Tica
ret kanununun 445 inci maddesine 
göre, alacaklarını tesbit ettirmek 
Uz.ere azami bir sene zarfında Şirke -
tin Galata.da Karamustafa sokağın -
da 149 numaralı Ovakimyan Ha· 
nında 4 Uncu katta idare merkezine 
müracaatları iktiza eder. 

lşbu füı.n her biri azami bir hafta 
ara ile mUteakibcn Uç defa neşredi· 
lecek, yukarıda mevzuubahis müd -
det UçUncU illinın neşri tarihinden i
tibaren cereyana başlıyacaktır. 

TASFiYE MEMURU 

10 - Kokulu yaprak - Znrif 
• YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Şehrin iç yollan - Ya pı§tırı

lır 

2 - GÖz.UnU aç - Kıskanma 
3 - Limonun böylesi makbuldür

Eser - (yatı) nın yarısı 
. 4 - Abide - Fenalık 
5 - Yemek kabı 
6 - Sorgu nidası - Temiz 
7 - Erkek adı - lçki 
8 - Geveze - Beyaz 
9 - Tarihte bir kavim 
ıo - Külhanbeyi hitabı 

~b~ILı:JQI T[Sl<İN Vf. IZılL[ ~DtD 

tün de\'letlerin kanunlanndan fayda-

::: :;!;U~\=l~=U e; :~~~~ ıııı•ı ııımııı ımı 111•1111m111111111111111111111111111•. il il mı ıı ı •ıı ı ı • 1 ııı •ııı ı• ııı ı•ıı ıı•ıııı • ıııı•ııı " 
Ue u~u,turmo•a çalı ıyor. Bu kanun, = ~ 
ŞÜJ>heslz, bütUn Tiirkiye 5ehlrleri için - • • 

::n:!~~~~:.ı:;!::~ı!er~;'ett~~ TU. RK 1·1cARET BANKASI A. S. ii 
vakit, bu caddenin rna rafı kime yük = -~§§ 
letilmek Jiizımtlır? Eğer cadcleııin iki 
tarafmdnld ~a \'eyn emlfi:li sahiııle- _ 
ri fakir i eler, yahut, mesken tıalilbi • • j 
veva gelirct iseler, na ıl hal'ekot edil- MERKEZi : ANKARA ~ 
m~k dob'Ttl olur!Şehlr<'l \"e aJ'kadaş- m !!! 
lan, yeni projelerinde bn suallerin := ::;:: 
hepsine cevap \'er.ıniye ~lıı7nuıkta- • 
dırlar. = 

tstanbul iizerincle de <;alışmal< ,.e • 
muvaffak olmak güçtür: J>liincmın \'e = 
ooıu gerçekleştiren hUkfımet anamla- • 
n veya mahalli snlahiye';tarlann şe- = 
refi de o ni bette büyilk olacn'ktir. 

Falih Rıfkı ATAY 

lstanbul İkinci lcra memurluğıun -
dan: Bir borçtan dolayı satılmasına 
karar verilen Beyoğlunda Taksimde 
Ayaspaşnda Fatma Hatun mahallesin 

:::;:::; 

HER NEVi BANKA MUAMELATI! 
ii :::::::; 

KUPONLU 

::::::::: 

. ' ÖedlGUll<SIFil: j 
:::::::::: ::::::; 

1 ::::::; 

i 
~ 
~ 

hnfif yara almışlardır. Müsademe ne 
ticesinde a.roz.ozun ön kısmı parçalan
mıştır. Yalovalı Osman, kazadan son
ra derhal hastaneye kaldınlmış ve ta
mamile ezilen sağ bacağı kc-silmi§tir. 
Osman, uzun müddettcnberi hasta ol 
duğu için 1stanbula tedavi maksadile 

de Kı~la arkasında Mete Caddesinde 
kemcsinden: Rauf tarafından çarsıka eski 24, 2, ı N. lu bahçeli gazinoda 
pı Demirciler sokak Hüseyin ag· ~ M. 

1 
~ 

i 

gelmiştir, 

Kaz.adan sonra itfaiye müdürü lh
san ve diğer a.IA.kadarlar hfıdisc yeri
ne gelerek tahkikata başlamışlardır. 
Arozoz, dükkanın içinden gUçlUlde çı 
kanlabilmlş ve bir kamyonun arkası
na b3.ğlanarak itfaiye garajına götU

riilmU~tür, 

Hiı.dise yüzünden tramvaylar bir 
milddet işliyememişlerdlr. 

bulunan ve mez.kfır gazinoya ait o -
14 numarada mukim Naciye aleyhi!ıe ıan tahta ve demir masalar, tahta ve 
açılan boşanma davasının icra kılınan ii 
tahkikatında: mUddelııleyhin ikamet- demir sandalynlar, mermerli masalar _ 
gfthmm meçhuliyctine binaen daveti- ve saire açık arttırma suretile satıla- -
yenin on beş gün müddetle ilfı.nen teb caktır. Birinci arttırma 25-11-37 per- ~ 
li - · t hkik tı 11 şembe gUnU saat 9 dan 11 e kadar ic- -gıne ve a a n -12-937 cumar- m 
tesi saat 11 re talikine karar< verilmiş ra olunacak ve arttırmada tahmin e- _=İi A N K A R A ', 
ve davetiyenin bir nüshası da mahke- dilen kıymetin % 75 ini bulmadığı tak 
me divanhanesine asılmış bulıunduğun diroe ikinci arttırmaya brakılacak ve 
dan muayyen gün ve saatte tstan:bul ikinci arttırma da 30-11-37 Salı günü -

9 d 11 k d kr.. • _B Telefon: 2316 asliye altıncı hukuk mahkemesinde saat an e a ar mez ur gazıno-

ŞUBELER 
Adapazau 

Band1rma 

Bartın 

Bolu 

BozöyUk 

Bur•a 

Düzce 

Eskişehir 

Gemlik 
izmit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

• • 
::::;: ::::;: 

" ~ 

i :::::;: 

ISTANBUL: 1 
--------------~ 

Telefon: 22971 1 
~ 

i hazır bulunması aksi takdirde gıyabm da icra kılınacaktır. Satın almak is- il 
da tahkikata devam edileceği tebliö- tiyenlcrin muayyen gün ve saatlerde 
yerinde olmak üzere ilan olunur. 

0 

mahallinde hazır bulunacak memunı-
muza 37 / 2588 dosya numnrıı.sile ınli-

:::; 

! Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. i 
racantlan ilan olunur. (1920) 

Ankara Vilayetinden : ~ ~ j 1 - Vilayet çlftçilerine dağıtılın ak üzere satrn alınacak 75 adet iki 
&.ekerlckli pulluğun 25-11-937 Perşembe giinü saat 15 de açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Pullukların Muhammen bedeli 1875 liradır. 
Şartnamesi Ankara ve lstanbul Zi rant MüdUrlüklerinden meccanen ve

rilir. 
lstekUlerin pulluklann yüzde 7,5 tutan ola nmeblllğa ait Banka mek

tubu veya Hususi Muhasebe Direk törlUğU \'eznesine yatırılmış makbuz 
ile birlikte eksilt.me gilnü gösterilen saatte Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri il!n olunur. (4131) (7548) 

İstanbul 7 nici icra memurluğun
dan: Kira borcundan dolayı mahpus 
olup satılmasına karar verilen Radyo 
tahta sandalye ve sair masa ve gazi
no eşyası 18-11-937 gUnUne gelen per 
şembe sn.at 12 den 13 çe kadar Beyoğ 
lunda Tozkoparan Şen bahçe önUnde 
hazır bulunacak memur tarafından n

çık artırma suretile satılacağı ilan o
lunur. 

~ ~ 
- TELGRAF ADRESi: ~ . ~ - ~ = . i ! Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TİCARET 1 . ~ = ~ 
' 1111 1111 1111 1111 1111 ıııı•ı11111ıııı•ıııı•ıııı•mını•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•llll' 

T ABii GÜZELLiK VE GÖZ BOYAYICI REKLAMLA~ 
Tabii güzel görünmeğe muvaffak olmak için dünyanın en büyük cild güzelleştirme alimi olan P. Dr. E. WINTERIN formülü mucibince hazırlanan yağlı, ,,,.ı 

ıız ve acıbadem Venüı kremlerini kullananlal' ömürlerinin sonunakadar bir Venüs gibi güzel ve cazibeli kalırlar. Halkımızı aldatan ~aaa batında uydurma göz }70' 

yayıcı rekli.mlara inanıp cildinizi tecrübe tahtasına çevirmeyiniz. Ayni zamanda paranıza da yazıktır. Terkip, teıir, ve kıymet itibariyle dünya yüzünde Kreın vf.· 
NOS den daha üstün bir krem mevcut olmadığmı sayın halkımıza kat'iyyetle arzederiz. NUREDDiN EVLtY A ZADE Müessesesi, İstanbul. 
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==== 12 T ·A N 16 - 11 - 937 

Radyo sahasında maflk oldus)u tUkenmez teknik menbaları sayesinde RCA her vakıt ilk -olarak 

tekmil dünya mütteriferlne en müheyyiç lcadları arzetmı,tır. Tekmil sair markalar, bun

ları yalnaz takip ettiler. RCA birçok lcadları meyanında ilk olarak : Dinamik oparlörO, 

tlektrlk febeke cereyanlle l•llyen ilk radyoyu, ilk çellk lambaları ilk göz aya

rını ıcad etml•tlr. Doyanın en büyük tetkllltına malık R C A tarafından 

vOcude getirilen bir ahizeye malik olma k ta n dolayı tam manaslle 

m a O r u r o · ı a b 1 1 1 r • ı n 1 z. 

Havalara güvenmeyiniz l 
Ani hararet deiit iklikleri ıizi nezle ve rriP 

tehlikesine maruz bırakabilir. Fakat; 

Yücudünüzü bir kale gibi 

müdafaa eder. Grlpin 

sade soğuk algınhğından 

mütevellid rahatsızhkları 

değll, baJ, diJ, sinir ve 

adale ağrdarını da 

gesirir. 

icabında gü1tde 3 kaıe abnabilir. 
T ak1itlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRIPIN,, iıteyiniz. 

r-PROFiLAKSiN--, 
1- Belsoğııldıığu ve Frengiden korur • ..;..I 

KIRIKL\i.\H OE.VAM UEUE 
YARIH \MTh-'AHA ~ı~m'ıtY~l~t'\ 

tV..MA\.A \\l\lMAK 1~ ~\1<.AR ••• 

BU AY 

1 ' , - . ~t . 

40 sayfa olarak hazırlandı. 
Ayrıca 8 ıayıf a ek, 1 büyük örnekler paftası her genç ka

dın gibi, her yuva sahibi gibi ıiz de YARIN bir (EV - iŞ) 

· • alınız. ıs Kuru•tur. ·------• 
lkbsat V ekileti iç Ticaret Umum Müdürlüiünden: 

30 !kinci Teşrin 1330 tarihli ecnebi Anonim ve sermayesi eshama mün
kasim tlrketler kanununa tevfikan TUrkiyede çalışmağa izinli bulunan 
(Di Levant Ayron End M8.fineri Kompani Limitet ) Şirketinin Türkiye 
Umumi vekili George Alfred Chisnell haiz olduğu salahiyete binaen bu 
kere müracaatla Şirketin Türkiyedeki faaliyetine nihayet venneğe ka· 
rar verildiğini ve tufiye işini yapmak üzere de Iatanbulda Galata'da Ka
raköy Palasta 3 ncU katta 13 numarada mukim Avukat Daniş S. Somer
san'ı vekil tayin eylediğini bildirmiştir. 

Bu şirketle .alakası olanlann mezkfir mahalde mukim Avukat Dani3 S. 
Somersan'a ve icabında Ilrtısat vek8.letine müracaat etmeleri ilin 
olunur. (972) . 
Ankara Vilayetinden: 
ı - Viliyet Çiftçilerine d~tılma k üzere satın alınacak 25 adet Uç de 

mirli sandıklı ve ekici pulluğun 25- 11-937 Per§embe günü saat 15 de a-
çık eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 - Pullukların Muhammen bede li 1500 lıradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve lstan bul Ziraat MUdürlilklerinde mecca

nen verilir. 
lsteldilerin Pullukların yüzde 7,5 tutan olan meblağa ait Banka mek 

tubu veya husual muhasebe direktör Iüğü veznesine yatmlmıg makbuz He 
birlikte eksiltme günü gösterilen sa atte Villyet Daimi Encümenine gel 
meleri ilin olunur. ( 4128) (7550) · 

Trabzonda Yapllacak ATATÜRK Anıdı 
Müsabaka Şartları • 

Trabzon llbaylığından: 
1 - Trabzonda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 
2 - A~rt Projesi 1 Birinclteşııin 937 tarihinden 1 Mayıs 938 ayı son11 

ı.a kadar müsabakaya konulmuştur. 
3 - Talipler bu hususta Kültür Bakanlığı Yüksek Oğretmen Genel 
rektörlüğü ile Istanbul Güzel Sana tlar Akademisinden mufassal malQ 

:nat alabilirler. 
4 - Trabzonda yapılacak olan Atatürk anıtı bir portre heykeli olma 

yıp Trabzon un milli mü~deledeki ro IUnü ve AtatürkUn Trabzonu m'llhte
lif zamanlarda teşrlflerınde halkın heyecanlarını ifade eder mahiyette 
bir abide olacaktır. 

5 - Bu abide için azami 140.000 lira kadat sarf edilecektir. 

6 - Müsabakaya en az lstanbul Güzel Sanatlar Akademisini bitirmif 
olan Türk heykeltra.şlan girebilirler. 

7 _ 31 Mayıs 1938 gilnü akşamı na kadar maket ve projeler Istanbul 
da GUzel Sanatlar Akademisi Direk törlüğüne teslim edil.mi§ bulunmah 
dır. 

s _ Maketler en az 1150 bUyUklü ğUnde olacaktır. 
9 _ Projeler anıdm nihai şekil hak kında tam bir fikir verecek vuzuhta 

olmalıdır. 
10 _ Anıt kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel ile kabartmala 

rm bronzdan olması §ayanı arzu ise de bu cihet heykeltraşlann takdiri 
ne bırakılmıştır. 

ıı _ Proje ve maketler Güzel Sa natlar Akademisinde Türk ve yaball 
cı sanatkarlardan teşkil olunacak jüri heyetince tetkik edilerek birinciye 
1000 ve ikinciye 500 lira mükafat ve n1ecektir. 

12 - Anıt yapılacak mahal tam bir müstevi şekilde kabul olunmuştur. 
Anıt mahallinin fotograflan ile mevzua esas olacak yuılar KUtUr Bakan 
lığı Yüksek Oğretiın Genel Direktörlüğünden ve Güzel Sanatlar Akad' 
misi Direktörlüğünden parasız alma bilir. (7457) 

BUNU 
UNUTMAYIN: 

sotutA KAR~/ 
TABİİ HANYAK 




